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Alkusanat
Tervetuloa opiskelemaan Turun yliopistoon!
Juuri nyt lukemasi lehti on 34. painos VOO:ta eli Vaihtoehtoista Opinto-Opasta.
VOO:ta kootaan erityisesti siksi, että opintojen alkaessa uusia tärkeitä asioita tulee
vastaan niin paljon, ettei kaikkea voi mitenkään muistaa. Tiedekuntien
aloitusluennoissa yleensä myös ohitetaan opiskelijan vapaa-aikaan keskeisesti
kuuluvia aiheita, kuten harrastejärjestöjä. Siispä olemme koonneet juuri sinua varten
opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä tietoja! Kirjallisen muodon etu on myös se,
että ei haittaa, mikäli ensimmäisellä lukukerralla ei muistakaan ihan kaikkea.
Sisällysluettelosta voi bongata artikkeleita niin ainejärjestötoiminnasta, Turun
kaupungista kuin yliopiston tarjoamasta liikunnasta. Niin kattavan kuin tästä
yritimmekään saada, älä epäröi kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tuutoriltasi tai
ainejärjestösi toimijoilta!
Orientaatioviikon aikana pääset tutustumaan moneen uuteen asiaan ja ihmiseen, ja
yliopiston aloittaminen voikin tuntua hiukan yksinäiseltä ajalta, kun kaveripiirit pitää
laittaa uusiksi niin lyhyessä ajassa. Älä kuitenkaan huoli, sillä lähes jokainen uusi
opiskelija on samassa tilanteessa. Lisäksi sekä yliopisto että opiskelijajärjestöt ovat
järjestämässä paljon toimintaa, jonka tarkoituksena on tutustuttaa sinut tuutoreihin
toisiin opiskelijoihin.
Vaikka syksy lähteekin käyntiin hybridi-opetuksessa, suosittelen kuitenkin vahvasti
viettämään aikaa yliopistolla mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaan. Opiskelu
tuntuu aina vaikeammalta, kun sitä yrittää yksin! Ja parhaat opiskelumuistot ja kokemukset liittyvät usein juuri yhdessä tekemiseen. Yliopistolla oleskellessa päätyy
myös ihan vahingossa tutustumaan henkilökuntaan, sitä kautta voi saada
mahdollisesti apua opintoihin tai vaikka harjoittelupaikan.
Omaan yliopistopolkuuni on kuulunut niin järjestötoimintaa, vuosijuhlia, työntekoa,
alanvaihdos ja ihan sitä oikeaakin opiskelua. Millaiseksi sinun opiskelutiesi
muotoutuukaan, toivotan sille paljon onnea!
Amanda Myntti
Puheenjohtaja, Hybridi Turku ry
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Tuhannen taalan vinkit
1. Pysy tuutoriryhmäsi mukana
Tuutorisi opettaa sinulle kädestä pitäen tärkeimmät tiedot ja taidot. Tuutoriryhmän
avulla pääset tehokkaasti opinnoissasi alkuun ja tutustut samalla uusiin kavereihisi.
Myös iltaohjelmaan kannattaa osallistua!
2. Testaa nettitunnustesi toimivuus
Tunnuksilla pääset käsiksi yliopiston sähköpostiin, tentti-ilmoittautumisiin,
opintorekisteritietoihisi, kampusalueen langattomaan verkkoon ja moneen muuhun
tärkeään palveluun.
3. Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu
Maksamalla jäsenmaksun ilmoittaudut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi.
4. Tilaa opiskelijakortti
Opiskelijakortilla saat ateriat opiskelijahintaan sekä alennusta mm. bussi -ja
junalipuista.
Tilaaopiskelijakorttisi
mahdollisimman
pian
Frankin
sivuilta
(https://www.frank.fi/opiskelijakortti/) tai lataa Frankin opiskelijakorttisovellus
puhelimeesi. Vaikka sovellus on kortille ilmainen vaihtoehto, kannattaa myös fyysinen
opiskelijakortti omistaa, sillä siihen saa esimerkiksi tulostusoikeuden sekä
kulkuoikeudet moniin yliopiston tiloihin.
5. Tutustu peruskäsitteisiin ja löydä luentosalit
Tuutorisi auttaa sinua lukujärjestyksen suunnittelun kanssa, kertoo demoista ja
harjoituksista sekä esittelee olennaisimmat luentosalit. Jos jotain pääsee kuitenkin
unohtumaan, niin kysy rohkeasti tuutoriltasi ja hyödynnä tämän oppaan tietoja.
Yliopisto- opiskelun peruskäsitteet ja luentosalien sijainnit esitellään VOO:n Opiskeluosiossa.
6. Lähde mukaan järjestötoimintaan!
Ylioppilaskunnassa toimii yli 140 erilaista aine- ja harrastejärjestöä. Kiinnostavaa
tekemistä, ikimuistoisia kokemuksia ja haastavaa organisoitavaa on siis tarjolla
jokaiselle. Esimerkiksi oman ainejärjestösi kautta pääset luontevasti mukaan
opiskelijatoimintaan. Tietoa järjestöistä löydät oppaan Opiskelijaelämä-osiosta.
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Tuutorit
Tuutorit tulevat kaikille uusille opiskelijoille tutuiksi heti ensimmäisenä päivänä
yliopistossa. He ovat pääaineesi vanhempia opiskelijoita, joiden tehtävänä on ujuttaa
sinut sulavasti opiskelijakulttuurin monipuoliseen mereen sekä saattaa sinut
opinnoissasi sujuvaan alkuun. Tuutorin erottaa tuutoripaidasta, rempseästä
asenteesta sekä fuksi/piltti/fetusvuotta kaiholla muistelevasta elämäntyylistä.
Ensimmäisellä viikolla, eli orientaatioviikolla, tuutorit opettavat uusille opiskelijoille
kaiken olennaisen opiskelusta yliopistossa ja järjestävät iltaohjelmaa.
Tuutorin puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa: tarvitsit sitten vinkkejä
ensimmäisiin kursseihin, tietoja opiskelijajärjestöistä tai vaikka kaveria, jolle jutella,
tuutori has your back. Neuvoa voi toki kysyä myös muun kuin oman aineen tuutorilta.
Tuutorit ovat aina valmiita auttamaan kykyjensä mukaan.

Biokemia
Sofia Antin, Waltteri Hatulainen, Jesper Mickos, Veikka Savila, EmmiLotta Virta, Karoliina Solin

Biologia
Johanna Bergelin, Sonja Loukovaara, Jennina Koivuniemi, Eveliina Karppi

Biolääketiede
Sanni Inkilä, Matilda Tallila, Sofia Romar, Katja Ruohonen, Essi Toivonen,
Alisa Nurmio

Biotekniikka
Miao Korpelainen, Miku Kuuskorpi, Teemu Lintunen, Ella Virtanen

Fysikaaliset tieteet
Johannes Annala, Jesse Antinoja, Julius Eskelinen, Fanni Ristioja, Vilma
Lintu, Lauri Tuomisto, Alisa Valtonen
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Geologia
Elisa Toivanen, Miikka Muurinen, Peppi Ahde, Jan Tarkio

Kemia
Delia Halminen, Jake Lammi, Katja Kallio, Tatu Mustonen, Hilla
Nieminen, Nea Tammi, Elina Valonen

Maantiede
Kaisa Nieminen, Elmeri Leinonen, Aurora Lipiäinen, Johannes Kaivola,
Suvi Ryttäri

Matematiikka & tilastotiede
Laura-Tuulia Aarnio, Maria Ahola, Elias Ervelä, Antti Hakamaa, Kaisa
Hakkarainen, Oskari Halminen, Sanni Kivistö, Siiri Koskinen, Jenna
Roivas, Mikael Roto

Tietojenkäsittelytieteet
Josefiina Heikkilä, Vera Hiltunen, Nina Judèn, Eetu ”Hugo” Kumpulainen,
Laura Laurell, Sebastian Lehto, Aleksi Pelkonen, Timi Pietilä, Aleksi
Pikkarainen, Sini Salmi, Sami Salo, Daniel Sundholm

Tietotekniikka
Karoliina Alho, Janna Torikka, Konsta Nyman, Leevi Elo, Sanni Knuutila,
Matti Loimaranta, Omar Nasri, Sara Keskilohko, Petri Holopainen, Leo
Loula, Tuomas Rinne, Ellen Ekblom, Iris Kirjalainen, Tomas Saarinen,
Nevil Sandaradura, Rio Koskelo
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Bucket list 1. vuodelle
Ensimmäinen opiskelijavuosi on ainutlaatuinen kokemus, jonka muistaa varmasti
vielä vuosikymmentenkin päästä, kunhan siitä nauttii täysin siemauksin. Tähän alle on
koottu lista asioista, jotka kannattaa ehdottomasti mahdollisuuksien mukaan yrittää
kokea tulevan vuoden aikana, jotta saa kaiken irti tästä ainutlaatuisesta hetkestä.
Ehdota näitä tekemisiä siis joko lähimmille opiskelukavereillesi tai henkilöille, joihin
haluaisit paremmin tutustua!
Opiskelijatapahtumat (pandemiavarauksella)

Nauti kulttuurista

❏ Ainejärjestösi syksyn ensimmäiset sitsit
❏ Luonnontieteilijöiden Jouluristeily
❏ Akateemisen kyykän MM-kilpailut
❏ Oman ainejärjestösi vapputapahtumat
❏ Vappuaaton boolitus ja lakitus
Taidemuseonmäellä
❏ Vappupäivän piknik Vartiovuorella
❏ Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto
❏ Hybridin haalarikellunta
❏ Jonkin järjestön vuosijuhlat

❏ Jotkin kesän lukuisista festareista
❏ Vierailu sinua kiinnostaviin Turun museoihin
❏ HybridiSpeksin kevään näytös
❏ Illallinen tavallista paremmassa ravintolassa
Virkisty luonnossa
❏ Retki Katariinanlaakson kautta Vaarniemen
tornille
❏ Kierros luontopolulla Kurjenrahkan
kansallispuistossa
❏ Kävelyretki Ruissalon rannoille ja
tammimetsiin
❏ Saariston rengastie tai saaristoon muilla
tavoin tutustuminen

Elä kuin opiskelija
❏ Tenttikaljat tai -kaakaot Proffan kellarissa
❏ Retki Posankan sisälle
❏ Aamuluento nukkumatta edellisenä yönä
❏ Kavereille järjestetyt etkot tai muu tapahtuma
Turku tutuksi
❏ Tuomiokirkossa vierailu
❏ Kierros Turun linnassa
❏ Turun seitsemälle kukkulalle kiipeäminen
❏ Förin sekä Kakolanmäen funikulaarin koeajo
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Opiskelun aloitus
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Opiskelun aloitus

Yliopistoon ilmoittautuminen
Lukuvuosi 2021–2022 on alkanut virallisesti jo 1.8.2021, ja uuden opiskelijan on
ilmoittauduttava läsnäolevaksi yliopistoon lukuvuodeksi viimeistään 31.8.2021.
Ilmoittautuminen suoritetaan maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksu.
Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Opintopolussa (tai vastaanottamasi paikka on
muuttunut sitovaksi), Oma Opintopolku -sivulle ilmestyy ”Siirry ilmoittautumaan”painike, jonka kautta pääset siirtymään Oili-ilmoittautumispalveluun, jossa lukuvuosiilmoittautuminen hoituu näppärästi.
Jos et pääse käyttämään Oili-ilmoittautumispalvelua, ota yhteyttä opiskelijakeskus
Discoon: disco@utu.fi. Ilmoittautuminen on syytä tehdä vähintään viikkoa ennen
opintojen aloittamista, jotta ehdit aktivoimaan käyttäjätunnuksesi sekä esimerkiksi
ilmoittautumaan kursseille upouudessa Peppi-tietojärjestelmässä. Joillain aloilla
ensimmäiset kurssit voivat olla uusille opiskelijoille valmiiksi valittuja, mutta eri
laitosten täytyy silti tietää, kuinka moneen opiskelijaan heidän pitää varautua.
Uuden perustutkinto-oikeuden saanut opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi
opiskelijaksi vain tietyin perustein. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua
poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:
suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
Läsnä- ja poissaoloilmoittautumisia merkitään opintorekisteriin elokuusta alkaen, ja
saat sähköpostia opiskelijakeskus Discosta, kun opiskeluoikeutesi on merkitty
yliopiston opintotietojärjestelmään. Tämän jälkeen pääset aktivoimaan IT-tunnukset
ja kirjautumaan yliopiston tietojärjestelmiin.
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Opiskelijakortti
Frank-opiskelijakortilla todistat olevasi opiskelija ja hyödyt sadoista eduista, kuten
opiskelijahintaisista lounaista, maksuttomista yleislääkäripalveluista Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiössä (YTHS) sekä alennetuista julkisen liikenteen matkoista. Voit
tilata muovisen opiskelijakortin maksuominaisuudella tai ilman, sekä käyttää
opiskelijakorttia sähköisesti Frank–palvelulla. Frank–palvelun käyttäminen on
maksutonta.
Opiskelijakortin voi tilata aikaisintaan 1.8., kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi
yliopistoon ja maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Muovisen opiskelijakortin
tilaukseen liitetään sähköinen kuva. Digitaalisena opiskelijakorttina voi käyttää myös
Frank Appia, jonka saat osoitteesta www.frank.fi/lataa.
Sekä muovinen opiskelijakortti että maksuominaisuudella varustettu opiskelijakortti
postitetaan kotiin. Kortin tilannetta voi seurata linkin avulla, jonka saat tilauksen
yhteydessä. Huomaa, että mikäli tilaat korttisi alkusyksystä, kortin valmistamisessa
saattaa kulua hetki, sillä kortteja tilataan suuria määriä. Lukuvuoden alussa voit
käyttää kuittia jäsenmaksusta todistaaksesi läsnäolosi opiskelijaravintoloissa, ennen
kuin saat muovisen kortin tai voit tilata sähköisen kortin.
Tarvitset opiskelijakorttiin joka lukuvuosi uuden lukuvuositarran, jotta
opiskelijakorttisi olisi voimassa. Voit noutaa lukuvuositarran TYY:n kansliasta 2.8.
alkaen yliopistoon ilmoittautumisen ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
Voit hankkia sekä muoviseen opiskelijakorttiin että Frank Appiin ISIC-lisenssin. ISIC
on kansainvälisesti hyväksytty opiskelijatodistus, jolla saat opiskelijaetuja myös
ulkomailla.
Opiskelijakortista ja Frank–palvelun eduista voi lukea lisää sivulta www.frank.fi
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Sähköiset järjestelmät
Käyttäjätunnus
Yksi uuden opiskelijan ensimmäisistä tehtävistä on varmistaa, että hänellä on toimiva
käyttäjätunnus ja salasana yliopiston palveluihin. Ilman tunnuksia et pysty
ilmoittautumaan tentteihin, lataamaan luentomonisteita tai lukemaan sähköpostejasi.
Samoilla tunnuksilla kirjaudut myös yliopiston langattomaan verkkoon ja
tietokoneluokkien koneille.
Käyttäjätunnukset luodaan automaattisesti uusille opiskelijoille ja ne otetaan käyttöön
verkkopankkitunnusten
avulla
osoitteessa
https://idm.utu.fi.
Mahdollisissa
ongelmatilanteissa sinua auttaa yliopiston tietohallinnon palvelutiskit, joiden sijainnit
löytyvät yliopiston nettisivuilta, tai voit pyytää apua lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen helpdesk@utu.fi. Tarkempaa perehdytystä verkon ja yleisimpien
ohjelmistojen
käyttöön
saat
esimerkiksi
tietotekniikan
laitoksen
tietojenkäsittelytieteen sivuainekurssilta ”Opiskelun ja työelämän tietotekniikka” (ks.
opinto-opas).

Sähköposti
Turun yliopisto tarjoaa sähköpostipalveluja kaikille opiskelijoilleen ja henkilökuntaan
kuuluville. Sähköposti kuuluu automaattisesti jokaiseen käyttäjätunnukseen.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa käyttäjätunnus@utu.fi. Jokaiselle sähköpostin
käyttäjälle annetaan sähköpostia varten käyttöön 5 gigatavua levytilaa. Joidenkin
oppiaineiden ja kurssien tiedotteet saattavat tulla oletuksena UTU-sähköpostiisi.
Sähköpostia pääsee käyttämään selaimen kautta osoitteessa http://mail.utu.fi.

Eduroam, langaton verkko opiskelijoille
Eduroam on maailmanlaajuinen korkeakoulu- ja tutkimusvierailijaverkko, jonka jäsen
myös Turun yliopisto on. Eduroam tarjoaa langattoman yhteyden internetiin
ilmaiseksi, turvallisesti ja helppokäyttöisesti. Yliopiston jäsenet voivat käyttää
eduroam-verkkoa Turun yliopiston lisäksi muissa eduroam-organisaatioissa ympäri
maailmaa. Kirjautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä sinun tarvitse kirjautua
verkkoon jokaisella käyttökerralla uudestaan. Eduroam tarjoaa myös korkean
tietoturvan, joten langattoman laitteesi liikenne pysyy turvallisesti salattuna.
Eduroamiin pääsee kirjautumaan käyttäen UTU-sähköpostiosoitetta ja -salasanaa.
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Etäkäyttö
Yliopiston verkkopalveluja voi käyttää myös yliopiston ulkopuolisilta työasemilta.
Palvelun mahdollistavat VPN-yhteys ja etätyöpöytäratkaisut. Palveluja pääsee
käyttämään myös turvallisella secureshell-ohjelmalla. Lisätietoja yliopiston verkon
etäkäytöstä tietohallinnon intranet-sivuilta.

Intranet
Yliopiston
intranetistä
voit
seurata
yliopiston
ajankohtaisuutisia
ja
tapahtumakalenteria sekä löydät yksityiskohtaisemmat ohjeistukset opiskeluun ja
yksittäisten kurssien sisältöön liittyen. Osoite: https://intranet.utu.fi

Peppi
Peppi on juuri elokuun alussa käyttöön vihitty uusi tietojärjestelmä, joka korvasi
vanhan NettiOpsu-järjestelmän. Pepistä löytyy henkilökohtainen opintosuunnitelmasi
eli HOPS, opinto-opas, opintosuoritukset sekä linkit muun muassa lukukausiilmoittautumiseen ja lukkarikoneeseen. Järjestelmän kanssa on ollut pieniä
alkukankeuksia, mutta se tulee varmasti hyvinkin tutuksi sinulle heti ensimmäisten
viikkojen aikana. Osoite: https://student.peppi.utu.fi

Lukkarikone
Lukkarikoneesta löydät sähköisen lukujärjestyksesi, johon voit lisätä vapaasti kursseja.
Tämä pitkään kaivattu järjestelmä helpottaa lukujärjestyksen suunnittelua sekä toimii
kalenterina, josta näet, mihin aikaan ja missä tiloissa luentoja ja demonstraatioita
pidetään. Osoite: https://lukkarit.utu.fi

Moodle
Moodle on verkko-oppimisympäristö, josta löydät kurssien tiedotteita,
luentomonisteita ja muuta materiaalia. Materiaali on usein suojattu ”Moodleavaimella”,
jonka
luennoitsija
kertoo
ensimmäisellä
luennolla.
Osoite:
https://moodle.utu.fi

Ville
Ville on yliopistomme toinen virtuaalinen oppimisympäristö, jota käytetään monilla
tiedekuntamme kursseilla luentoläsnäolon seurantaan, tehtävien tekemiseen ja jopa
tenttien suorittamiseen. Osoite: http://ville.utu.fi
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Opintotuki
Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen
suuruuteen vaikuttavat mm. palkkatulot, opintoaste ja asumismuoto. Opintotukeen
kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen myöntämisen yleisiä
edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa
edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.
Kun opiskelet yliopistossa, sinun tulee suorittaa keskimäärin vähintään 5
opintopistettä jokaista tukikuukautta kohti ja jokaisen lukuvuoden aikana vähintään
20
opintopistettä.
Tukikuukausien
määrä
ei
vaikuta
tähän
vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea
vain yhdeltä kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä. Jos haluat
pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit
perua tai palauttaa tukea. Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20
opintopistettä, sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki.
Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee
koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintoja.
Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden
opintosuorituksina. Hyväksiluettuja aiempia opintoja ei oteta huomioon seurannassa.
Jos et ole suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5 opintopistettä edeltävänä
lukuvuotena, voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut
opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Sinun on kuitenkin pitänyt
suorittaa edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä. Jos valmistut ennen
kuin seuranta tehdään, olet edistynyt opinnoissa riittävästi. Jos sinulla on kysyttävää
opintojen edistymisen seurannasta, ota yhteyttä Kelaan. Mikäli haluat valittaa
riittämättömän edistymisen vuoksi saamastasi opintotukipäätöksestä, jätä valitus
määräaikaan mennessä Kelalle.
Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyyntökirjeen.
Vastaa Kelalle ja kerro syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Voit saada
edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä
syystä. Jos et vastaa kirjeeseen tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan
lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos
sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että
tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.
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Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi oma tai
lähiomaisen
sairaus,
muu
vaikea
elämäntilanne
tai
erityisen
laajan
opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen. Hyväksyttävänä syynä
voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai
asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
suorittamisen vuoksi. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos olet alkanut saada
vanhempainpäivärahaa tai aloittanut palveluksesi viimeistään tammikuussa, ja se on
jatkunut kevätlukukauden ajan tai olet saanut vanhempainpäivärahaa tai olet ollut
palveluksessa syyslukukauden, ja se on päättynyt kevätlukukauden aikana. Vastaa
Kelalle selvityspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella tai erillisellä selvityksellä. Kerro,
miten tilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Jos mahdollista, liitä selvitykseesi
viranomaistodistus,
esimerkiksi
lääkärintodistus,
opintojesi
edistymiseen
vaikuttaneesta syystä.
Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien
määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos
lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken.
Syyslukukauden tuki on palautettava seuraavan vuoden huhtikuun loppuun
mennessä. Kevätlukukauden tuki on palautettava saman vuoden elokuun loppuun
mennessä. Kela ottaa opintojen edistymisen seurannassa huomioon kaikki
palautukset, jotka olet tehnyt seurannan toteutukseen mennessä. Jos palautat tukea
sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyyntökirjeen, sinun pitää vastata kirjeeseen ja
liittää vastaukseesi kuitti tuen palauttamisesta.
Opintoraha on veronalaista tuloa: siitä toimitetaan automaattisesti 10% suuruinen
ennakonpidätys. Sen vuoksi tilillesi rapsahtaa opintorahaa 253,69 €:n asemasta
hieman pienempi summa. Muista tuloistasi ja niiden verotuksesta riippuen tämä
ennakonpidätys voi olla riittävä mutta ei välttämättä. Jotta sinun ei tarvitsisi
suunnistaa sokkona veronlaskun viidakossa ja saada turhia mätkyjä, kannattaa ottaa
suunta verohallinnon sivuille tai verotoimistoon. Nettisivuilla on mm.
veroprosenttilaskuri, johon syöttämällä palkka- ja opintorahatietosi, voit tarkistaa
veroprosenttisi riittävyyden. Virkailijat auttavat verotoimistossa. Tämä kannattaa
oikeasti tehdä siinä vaiheessa, kun saat vaikkapa kesätöitä ja tiedät suurin piirtein mitä
tuleva palkkasi tulee olemaan. Luonnollisesti, jos veroprosenttisi on liian pieni,
seurauksena ovat seuraavana vuonna maksettavaksi lankeavat mätkyt.
Suomessa asuvat opiskelijat ovat yleisen asumistuen piirissä, joten nykyään
opiskelijan tulee opintotuen lisäksi itse hakea yleinen asumistuki Kelan
asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Hakemuksen voi tehdä jo toukokuun loppu-
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puolella, jos syksyn asuminen ja tulot ovat tiedossa. Muista, että myös opintoraha on
asumistuessa huomioitavaa tuloa. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen
asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen on
haettava tuen tarkistamista. Tarkista tarvittaessa Kelan sivuilta kuulutteko
kämppiksenne kanssa samaan ruokakuntaan. Asumistuki ei vaikuta opintotuen
saamiseen. Sitä ei huomioida tulona opintotuessa.
Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää
sinulle lainantakauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Koska valtio takaa
opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Takaus on voimassa enintään 30
vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Sovit opintolainan korosta ja
takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa. Valtio takaa 650 €/kk suuruisen
opintolainan.

Kesäopinnot
Voit saada opintotukea myös kesäajalle, jos suoritat silloin tutkintoosi kuuluvia
opintoja päätoimisesti. Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu. Voit saada
tukea esimerkiksi luentoihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Kesäajan
opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin joko verkossa tai opintotuen
muutosilmoituslomakkeella, johon olet täyttänyt kesäopintosuunnitelman.

Opintorahamax 253,69 €/kk
Opintolainamax 650 €/kk
Kela
Aurakatu 8, 20100 Turku, www.kela.fi
Turun verotoimisto
Lemminkäisenkatu 14-18 B (DataCity), 20520 Turku, www.vero.fi
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Asuminen
Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS
TYS on vuonna 1966 perustettu opiskeluasuntoyhteisö, joka rakennuttaa, ylläpitää ja
vuokraa opiskelija-asuntoja. Jo yli 50 vuotta edullista asumista tarjonneella säätiöllä on
5000 asuntoa noin 7 000 asukkaalle 18 asuntokohteessa ympäri Turkua– ja lisää on
tulossa! Lisäksi pieni osa asuntopaikoista sijaitsee Raumalla. Asuntoihin lukeutuvat
myös Turun ylioppilaskyläsäätiön nuorisoasunnot.
Turun ylioppilaskyläsäätiön asuntoihin ovat oikeutettuja hakemaan kaikki Turun tai
Rauman seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevat. Vaikein
asuntojen hakutilanne on syksyisin elo–marraskuussa, jolloin kaupunkiin saapuu
uudet opiskelijat ja asuntoihin on jonoa. Keväällä ja kesällä asunnon voi saada jopa
jonottamatta, ja alkuvuodesta on aikoinaan jopa järjestetty asunnonvaihtokampanjoita
TYSin toimesta.
TYSin asunnot ovat yksiöitä, soluasuntoja tai perheasuntoja. Soluasunto on hyvä
vaihtoehto yksineläjälle. Soluasunnossa asuu 2–4 henkeä ja jokaisella on oma lukittava
huoneensa. Keittiö ja kylpyhuone ovat yhteisiä. Osassa asunnoista on yhteinen
oleskelutila. Soluasuntoja saa myös peruskalustettuna. Jos haluat asua tutussa
seurassa, voit vuokrata kokonaisen huoneiston ystäviesi kanssa. Sisarukset tai
kaverukset voivat ryhmähakemuksella hakea yhteistä soluasuntoa. Suosituin ja siksi
hieman kalliimpi ja vaikeammin saatava asuntotyyppi on yhdelle ihmiselle tarkoitettu
yksiö. Näitä asuntoja on rajoitetusti ja niihin syntyy helposti jonoa. Perheasunnoissa
on yleensä 2–3 huonetta ja keittiö/keittokomero. Ne on tarkoitettu avo- tai
aviopareille sekä lapsiperheille. Perheasuntojen lähellä on usein leikkipuisto ja
päiväkoti. Osa perheasunnoista sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa ja niissä on oma
pihapatio.
Kaikkien asuntokohteiden yhteyteen on rakennettu saunoja, vähintään yksi pesutupa
ja kaikkien asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kerhotiloja. Niihin on hankittu
televisioita ja tilattu päivälehdet. Kaikissa asuntokohteissa on digi-tv-valmiudet ja
lisäksi niissä toimii kaapeli-tv. Kaikista TYS:n asunnoista on suora maksuton
tietoverkkoyhteys Turun Yliopiston hallinnoimaan verkkoon eli Kyläverkkoon. Lisäksi
eri kohteita varten on perustettu omia asukastoimikuntia, jotka järjestävät vapaa-ajan
aktiviteettia lenkkeilystä lautapeli-iltoihin!
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Asunnon vuokran suuruus vaihtelee sijainnin, iän, asunnon koon ja varustetason
mukaan. Vuokrahintaan sisältyy sähkö, internet, vesi ja lämpö. Asuntohakemuksen voi
täyttää TYSin nettisivulla osoitteessa www.tys.fi. Myös toimistolla voi käydä
piipahtamassa sen ollessa auki.

Kaverit, tuutori & suku
Jos on tuttuja opiskelemassa, niin sinne vaan sekaan. Ja varmasti saa anteeksi
“tunkeutumisen”, jos nousee aikaisin ja valmistaa aamiaisen omista aineista. Tuutoriin
kannattaa turvautua vain äärimmäisessä hädässä, eikä hän tällöinkään ole velvollinen
tarjoamaan majapaikkaa omasta asunnostaan. Suku on ehdottomasti pahin, mutta
hätätilanteessa varmin vaihtoehto. Siinä samalla menee kuitenkin vierailut ja
terveisten viemiset. Usein etuna ilmainen ateria, jota ei tarvitse ilmoittaa
veroilmoituksessa.

Kimppakämppä
Yllättävän halpa vaihtoehto, kun (jos) ei ole ollut edellisenä vuonna suuria tuloja.
Ensimmäiseksi pitää etsiä kaveri tai useampi, mielellään sellaisia, joiden kanssa tulee
toimeen. Sitten vaan hakemaan mukavaa asuntoa vapailta markkinoilta ja tukea saa
Kelasta. Kannattaa kuitenkin tehdä selväksi, että kyseessä ei ole avoliitto. Kämppiksen
naaman ärsyttäessä omaan huoneeseen linnoittautuminen opiskelun verukkeella on
ihan ok!

Avoimet asunto- ja vuokramarkkinat
Rahaa se vie, mutta saattaa olla mukava vaihtoehto. Pienempi, syrjäisempi ja
vanhempi asunto voi olla halvempi. Joillain Turun lähiöillä on huonompi maine, josta
parhaiten yleensä tietävät ne henkilöt, jotka eivät kyseisissä lähiöissä ole asuneet.
Näihin lausuntoihin kannattaa siis suhtautua varauksella, sillä unelmakämppä saattaa
löytyäkin alueelta, joka tornihuhujen perusteella on asuinkelvoton ja vaarallinen. Jos
aiot viihtyä pitempään (valmistumisaika noin 8 vuotta) tai myös kesäisin, kannattaa
harkita suurempaa kämppää. Neliöhinnat laskevat, kun koko suurenee. Netistä löydät
turkulaiset asuntovuokraustoimistot ja kiinteistövälittäjät.
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Hotellit
Pikkaisen kalliita, mutta hätä ei lue lakia. Aamiainen kannattaa; 4–8 euroa ellei yövy ja
sillä saa vatsansa täyteen hyvää murkinaa. Osoitteita ja puhelinnumeroita löydät
netistä.
Vain äärimmäisessä hädässä (eikä mielellään edes silloin):

Yliopisto
Ainahan voi jäädä katselemaan paikkoja ja istuskella yön vaikkapa kirjastossa, itluokassa tai jäädä ainejärjestön tiloihin tutustumaan vanhoihin lehtiin,
toimintakertomuksiin ja muuhun mielenkiintoiseen. Yliopiston tiloissa yöpyminen on
oikeasti kiellettyä, joten tämä ei ole suositeltavaa.

Putka
Kaipa sinne pääsee selvänäkin, vaikka vedoten heitteillejättöön. Pienessä sievässä
pääsee helposti ja aikakin menee rattoisasti. Haittoina niukka sisustus.
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Yliopiston peruskäsitteitä
Uuden yliopisto-opiskelijan on hyvä ymmärtää, mitä seuraavat tutkinnon
suorittamista suuresti edistävät termit tarkoittavat. Olet varmaan törmännyt
useimpiin niistä aikaisemminkin, mutta selviä merkityseroja löytyy sekä lukioon
verrattuna että eri laitosten kesken.

Kurssit
Kursseja suoritamme – joskus useammankin kerran – saadaksemme opintopisteitä.
Tavallisesti itse kurssi koostuu luennoista, demoista, tentistä ja joskus harjoitustöistä.
Demoja eli demonstraatioita kutsutaan myös laskuharjoituksiksi riippuen vähän
laitoksesta. Kurssin rakenne riippuu aika
paljon sen pitäjästä ja aiheesta: joku voi sisällyttää vetämäänsä kurssiin esimerkiksi
paneelikeskusteluja, esitelmiä tai ryhmätöitä. Kunkin kurssin sisältöön,
suoritustapoihin
ja
esitietovaatimuksiin
sekä
kirjallisuuteen
ja
muihin
kurssimateriaaleihin voit tutustua Pepin opinto-oppaassa. Jotta opiskelijan olisi
helpompi aloittaa opiskelunsa, on ensimmäiseksi vuodeksi laadittu melko valmis
lukujärjestys henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) muodossa.
Jos kuitenkin tunnet kykeneväsi enempäänkin, voit tietenkin suorittaa isommankin
urakan. Osa kursseista on pakollisia, ja niiden suorittaminen toimii
esitietovaatimuksena myöhemmille kursseille; tarkista oman koulutusohjelmasi
pakolliset kurssit virallisesta opinto-oppaasta. Pakollisten kurssien lisäksi on myös
valinnaisia kursseja ja vapaaehtoisia kursseja. Valinnaisista kursseista, kuten jo
nimikin kertoo, voit valita itseäsi kiinnostavat tai muuten hyödylliset kurssit.
Vapaaehtoisia kursseja saat valita lähes vapaasti ja kannattaa pitää mielessä, että pieni
laaja-alaisuus ja poikkitieteellisyys ei ole koskaan pahasta. Vapaaehtoisia kursseja saa
valita myös oman koulutusohjelman ja yliopistonkin ulkopuolelta esimerkiksi Åbo
Akademin kurssivalikoimasta.
Kun teet opintosuunnitelmaa, pidä mielessä, että kaikkia kursseja ei järjestetä joka
vuosi. Normaalien luentokurssien lisäksi löytyy vielä kursseja, joista järjestetään vain
kirjatentti eli vaatimuksiin kuuluu kirja/kirjoja tai muuta vastaavaa aineistoa. Jos
esimerkiksi kesällä jää luppoaikaa, pidä kirjatentit mielessä.
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Luennot
Luennolla opiskelijat kuuntelevat ja luennoitsija puhuu – näin ainakin yleensä. Luento
alkaa normaalisti vartin yli tasatunnin ja kestää kaksi 45 minuutin jaksoa, joiden
välissä on usein vartin tauko. Luentopakkoa ei yleensä ole ja luentodiat löytyvät usein
esimerkiksi Moodlesta, mutta luennoilla kannattaa ainakin aluksi käydä. Jotkut kurssit
vaativat aktiivisempaa läsnäoloa, toiset voi läpäistä hiukan vähemmälläkin istumisella.
Demojen ja harjoitusten tekeminen helpottuu suuresti, kun käy välillä luennoilla
istumassa, sillä niillä esitetään usein valaisevia esimerkkejä, joita ei Moodleen
ilmestyvistä luentokalvoista löydä. Osalla kursseista opiskelijoiden läsnäoloja
seurataan Ville-järjestelmän kautta, ja luennoilla käymisestä voi saada lisähelpotusta
tenttiä tai kurssin arvosanaa varten.
Jos et muuten aio käydä tai pääse jonkin kurssin luennoille esimerkiksi
päällekkäisyyksien takia, kannattaa ainakin ensimmäisellä luennolla piipahtaa. Siellä
kerrotaan usein kurssin vaatimukset, tenttipäivät ynnä muuta tärkeää tietoa. Myös
viimeisellä luennolla kannattaa käydä, sillä joskus luennoitsijalta saa hyviä vinkkejä
tenttiin lukemiseen. Luennoilla kannattaa ehdottomasti myös tehdä muistiinpanoja ja
pitää siellä jaetut paperit tallessa. Luennoitsijat painottavat usein tenteissä juuri
luennoilla itse esittämiään asioita kirjatiedon sijaan. Useilla järjestöillä on lisäksi
toimistoillaan ja sähköisesti saatavilla tenttitärppejä, jotka ovat kultaakin kalliimpi
apuväline tentteihin valmistautumiseen.
Jos joku aihe kiinnostaa tavallista enemmän ja haluat siitä laajempaa ja aktuaalia
tietoa, järjestetään silloin tällöin vierailuluentoja, joihin tulee luennoimaan henkilöitä
Turun yliopiston ulkopuolelta. He ovat usein tietyn alan huippututkijoita, jotka
kertovat omasta erityisalastaan uusinta tietoa.

Demot ja laskuharjoitukset
Demot
eli
demonstraatiot
tai
laskuharjoitukset ovat kotitehtäviä, joita
kerran viikossa käydään ratkomassa
opettajan johdolla taululle. Kaikkiin
kursseihin niitä ei tietenkään kuulu
mutta jos kuuluu, ne harvemmin ovat
vapaaehtoisia. Osallistumista mitataan
ns.
demoprosentilla:
esimerkiksi
matematiikassa useissa kursseissa pitää
demoista olla tehtynä 25-33%, jotta saa
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tenttioikeuden. Yleensä aktiivisuus palkitaan eli jos teet tarpeeksi demoja, saat
hyvitystä tenttiarvosanaan. Jos kuitenkin 25 prosentista jää pari prosenttia uupumaan,
saa niiden ansaitsemiseksi yleensä tehdä joitakin ylimääräisiä tehtäviä.
Demojen eteen kannattaa nähdä kohtuullisesti vaivaa. Vaadittu minimimäärä tulee
melko helposti täyteen, mutta pieni panostus ei ole pahasta; se palkitaan viimeistään
tenttiin lukiessasi. Jos kuitenkin tuntuu siltä, ettei jokin asia millään aukea, kannattaa
ottaa kaverit avuksi. Varaa demojen tekoon hieman enemmän aikaa kuin vartti ennen
demotunnin alkua: joskus demoihin saa vierähtämään aikaa useita tunteja, jos hieman
kinkkisempiä tehtäviä on useampi.
Tietotekniikan laitoksella osaan kursseista kuuluu demoja muistuttavia tutoriaaleja.
Ne ovat tilaisuuksia, joissa tehdään luennolla käytyihin asioihin liittyviä tehtäviä
ohjatusti luennoitsijan ja mentorien läsnä ollessa. Osallistuminen tutoriaaleihin on
yleensä pakollista, mutta tehtäviä ei ole pakko saada valmiiksi ohjatun tilaisuuden
aikana.

Harjoitustyöt
Tämänkin
termin
merkitys
riippuu
koulutusohjelmasta, tai sen korvaa jokin toinen
termi. Harjoitustyö voi liittyä johonkin tiettyyn
kurssiin, aiheeseen tai opintokokonaisuuteen
taikka
olla
oma
kurssinsa.
Yleisesti
harjoitustöissä testataan, miten opiskelija
pystyy soveltamaan oppimaansa teoriaa
käytännössä.
Suoritustapa
voi
olla
kurssimuotoinen tai erillinen työ, joka
palautetaan hyväksyttäväksi. Harjoitustyöt ovat lähes poikkeuksetta pakollisia. Jos ne
suoritetaan opettajan läsnä ollessa, on yleensä oltava läsnä tai poissaolot korvattava.
Kemistit, biokemistit ja biotekniikan DI-opiskelijat käyvät ensimmäisenä vuonna
yhteiset kemian peruskurssit ja perusharjoitustyöt, joiden tavoitteena on opetella
hyvät ja turvalliset työtavat myöhempiä käytännön kursseja varten. Biokemisteillä ja
bioteknikoilla on lisäksi ensimmäisenä vuonna omia biokemiaan johdattelevia
harjoitustöitä.
Geologien harjoitustöissä tunnistetaan mineraali-, kivi- ja maalajeja. Lisäksi tehdään
mikroskooppiharjoituksia ja laboratoriotöitä. Opintoihin kuuluu myös ulkona
suoritettavia kenttätöitä.
Fyysikot suorittavat aluksi harjoitustyökurssit Fysiikan harjoitustyöt IA ja IB.
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Harjoitustöissä tutustutaan erilaisiin fysiikan ilmiöihin ja mittauslaitteisiin: mittaukset
suoritetaan laboratoriossa assistentin läsnä ollessa ja niiden perusteella laaditaan
ohjeiden mukainen työselostus.
Tietojenkäsittelijöiden ja tietotekniikan DI-opiskelijoiden harjoitustyöt ovat aluksi
enimmäkseen ohjelmointitehtäviä, jotka toteutetaan itsenäisesti tai pareittain ja
palautetaan dokumentaation kanssa työn ohjaajalle deadlineen mennessä.

Tentit
Tentissä eli kirjallisessa tai (harvemmin) suullisessa kuulustelussa testataan, miten
opiskelija on omaksunut kurssilla opetetut asiat. Tentti ei ole leikin asia, vaan siihen
kannattaa suhtautua hartaalla vakavuudella ja lukea huolellisesti. Ainakin
matemaattisissa aineissa kannattaa demot laskea läpi, sillä tenteissä on usein
vastaavia tehtäviä. Silti voi käydä niinkin, ettei tentti mene hyvin tai edes läpi. Peli ei
ole silti vielä menetetty, sillä joka kurssista on järjestettävä vähintään kolme tenttiä. Ei
kannata kuitenkaan luottaa siihen liikaa, sillä tenttipäiviä on rajoitetusti ja samaan
aikaan on ikävä tenttiä useampi kurssi.
Tenttiin pitää tavallisesti ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Varsinaisten
tenttien lisäksi järjestetään joskus välikokeita, joihin ei yleensä tarvitse ilmoittautua.
Kursseista saatetaan järjestää myös nk. ”luentotenttejä”, jotka ovat kurssin päätyttyä
luentoaikaan; näihin ei tarvitse ilmoittautua. Parhaiten tentti-ilmoittautumiseen
liittyvät kysymykset selviävät kurssin luennoitsijalta. Tentin tulokset löydät Pepistä
viimeistään kolme viikkoa tentin jälkeen. Jos haluat nähdä vastauksesi arvostelun,
kurssin pitäjällä on velvollisuus pyydettäessä näyttää se.
Unohda akateeminen vartti, kun tulet tenttiin. Tentti alkaa aina tasalta! Jos kuitenkin
myöhästyt, tenttisaliin pääsee puoli tuntia sen alkamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa
myös sitä, ettei salista saa poistua ennen puolta. Tenttiin kannattaa tuoda omat
kirjoitusvälineet ja opiskelijakortti sekä kurssista riippuen muita sallittuja materiaaleja
kuten MAOL- taulukkokirja.
Turun
yliopiston
sähköinen
tenttipalvelu
mahdollistaa
perinteisten
kirjallisuuskuulustelujen,
luentotenttien
ja
kypsyysnäytteiden
joustavan
toteuttamisen tietokoneella videovalvotussa tenttitilassa. Pääset varaamaan tentin
utu-tunnuksillasi Exam-järjestelmästä. Iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijat pääsevät
rakennuksien ulko-ovista sisään suorittamaan sähköistä tenttiä opiskelijakortilla tai
kulkukortilla.
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Tenttitiloihin sisään pääsee rekisteröidyllä kulku- tai tulostuslätkällä (usein Villelätkä). Voit myös lainata väliaikaisen kulkukortin opiskelijakeskus Discosta
(Yliopistonmäki,
päärakennuksen
ja
Naturan
välinen
tila)
tai
Turun
kauppakorkeakoulun infosta (Rehtorinpellonkatu 3). Lainattava kulkukortti
palautetaan tentin jälkeen tenttitilassa oven vieressä olevaan laatikkoon.
Tenttitilaan et saa viedä mitään mukanasi. Ennen tenttitilaan menoa, jätä
päällysvaatteesi, kännykkäsi ja muut tavarasi tenttitilan ulkopuolella olevaan
lukolliseen lokeroon (toimii 1 € kolikolla Teutorissa ja Kauppakorkeakoulussa sekä 50
snt kolikolla Agorassa ja Publicumissa). Huomaa, että pystyt suorittamaan tentin vain
varaamanasi aikana: et voi kirjautua tenttiluokan koneelle ja aloittaa tentin
suorittamista ennen tenttiaikasi alkamista, vaikka tenttikoneesi olisikin vapaana.
Hyvää tenttionnea!

Sähköisten tenttien tilat Turussa:
Teutori: ensimmäinen kerros, sali 105, Lemminkäisenkatu 3
Agora:ensimmäinen kerros, sali 115B
Kauppakorkeakoulu: ensimmäinen kerros
Rehtorinpellonkatu 3
Publicum: neljäs kerros, Huone Pub 417, Assistentinkatu 7
(vain Exam-tentit)
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Yliopiston tilat
Rakennukset ja luentosalit
Ja niin päättivät herrat suuressa viisaudessaan rakentaa yliopistonmäelle rakennuksia
seuraavassa järjestyksessä: hallintorakennus, luonnontieteiden talo sekä kirjasto. Tuli
kylmä sota, ja piti saaman atomipommi. Näin tuli rakentaa fysiikan ja kemian
laitosrakennus. Ja kun piti selvittämän, paljonko pommi maksaa, tehtiin
matemaattisten tieteiden laitokselle omat tilat, sillä suurille luvuille tarvitaan paljon
tilaa, rakennettiin uusi luonnontieteiden talo. Tällöin ensin rakennettu nimettiin
Luonnontieteiden talo I:ksi ja myöhempi tekele Luonnontieteiden talo II:ksi, kuten
järkevää oli. Koska mikään ei ole ikuista, päätettiin Luonnontieteiden talo II
remontoida varsin perusteellisesti. Remontin valmistuttua rakennukset nimettiin
selkeyden vuoksi uudestaan, jolloin Luonnontieteiden talo I:stä tuli Natura ja
Luonnontieteiden talo II:sta Agora. Näistä rakennuksista puhutaan nykyään ja
myöhemmin juurikin näillä nimillä.
Koskapa yhdessä talossa tahtoi olla monia huoneita, ne piti nimettämän, jotta
jokainen tietäisi, missä olisi. Koskapa allakassa ei ole nimiä huoneille, lainattiin niille
nimistö roomalaisilta (rahapulan takia ei saatu kuin pelkät numerot). Koska
byrokraatit olivat asioista päättämässä, otettiin numerot yksi kerrallaan ja laitettiin
asianomaisille paikoilleen, eli papereille, joita pöydällä sattui lojumaan. Koskapa onni
suosii hulluja (ja pilttejä), olivat nuo lappuset samat, joilla rakennukset päätettiin
rakentaa (ylösalaisin, sillä muuten niihin ei olisi enää mahtunut numeroita) ja niinpä
luentosalien numeroinnista on kuin onkin löydettävissä selkeä järki.
Ensimmäisenä rakennettuun tölliin tulivat ensimmäiset numerot. Siispä
hallintorakennus sai numerot 1-8 (lue: ii to veeii-ii-ii) luentosaleihinsa. Natura sai
samassa jakelussa luentosalit 9–15 (lue iiäkx to äkxvee). Luentosali 12 eli tusina
sijaitsee Kaskenkadulla. Koska kirjasto oli ollut tuhma, se ei saanut yhtään numeroa.
Fysiikan laboratoriorakennukseen tulivat salit 16–18 (lue äksveeii to äksveeii-hih-hii).
Samalla pommintutkimus siirrettiin Wihurin laitokseen, jossa numerointi jätettiin
pois, jotta vakoilijat eivät koskaan osaisi ulos. Agora keräsi loppusaaliin 19–24 (iiksäks
to äksäksäiivee).
Koskapa ongelmaksi tuli tietää, milloin on missäkin rakennuksessa, tehtiin kaksi
merkittävää maamerkkiä. Fysiikan laboratoriorakennusta siirrettiin joitakin metrejä,
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ja sen sekä Naturan välille tehtiin käytävä. Hallintorakennuksen seinään kiinnitettiin
viisaita virkkova lausahdus “vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”.
Jos et etsimälläkään löydä yhtään luentosalia, olet luultavasti pääkirjastossa.

Luentosalien sijainnit
NATURA, AGORA JA PÄÄRAKENNUS

DENTALIA

Sali I (Tauno Nurmela –sali) ja sali II:
Päärakennus, 1. krs
Salit IX ja X: Naturan aula (1. krs ja 2.
krs)
Sali XI: Natura 2. krs
Sali XX: Agoran ala-aula
Sali XXI: Agoran ja Naturan
taitekohta
Sali XXII: Naturan ja Agoran välinen
tunneli
Sali XIV: Natura 3. krs
Sali XV: Natura 4. krs

Arje Scheinin –sali: Dentalia 2. krs,
Lemminkäisenkadun
puoleisesta
ovesta sisälle, oikealla olevat portaat
ylös ja suoraan
Sali 216 (Dent1): Dentalia 2.krs,
oikealla olevat portaat ylös, tiukka
oikea ja käytävää eteenpäin
Sali 218 (Dent2): Dentalia 2. krs,
ruokalan
astianpalautuspisteen
takana.
Sali 280 (Dent3): Dentalia 2. krs,
vasemmalla olevat portaat ylös

QUANTUM
Quantum
auditorio:
kerros
(pääovista sisään ja portaat alas)
Sali XVI: 1. krs
Sali XVII: 2. krs
Sali XVIII: 3. krs
Sem 314: 3. krs
M1, M2: 2. krs
M3, M4: 3. krs

MEDISIINA
0

Osmo Järvi -sali: Medisiina C:n aula
Alhopuro-sali: Medisiina D:n aula
Säätiö-sali: Medisiina D, aulan poikki
ja oikealle
Lauren 1 ja 2: Medisiina D, aulan
poikki ja vasemmalle
Skooppi 1 ja 2: Medisiina D, aulasta
vessojen jälkeen oikealle

ARCANUM

PHARMACITY

Arc 1: Arcanumin aula
Arc 2a, 2b ja 3: Arcanum 2. krs

Pha1: Ovesta (B-rappu) sisälle ja
suoraan aulan poikki.
Pha2 ja Pha3: Suoraa pitkin Pha1:n
oikealta puolelta kulkevaa käytävää.
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CALONIA

EDUCARIUM

Cal1: Calonia, 1. krs
Cal2, Cal3, Cal4: Aulasta raput ylös 2.
kerrokseen.

Edu1: Educariumin aula, pääovesta
sisään ja hieman oikealle.
Edu 2: Educarium 2. krs
Edu 3: Educarium 3. krs

PUBLICUM
AURUM
Pub1 ja Pub2: Publicumin pääovesta
sisään ja oikealle.
Pub3: Publicumin pääovesta sisään ja
vasemmalle.

Toimituksella ei valitettavasti tietoa,
sillä rakennus otetaan vasta käyttöön.

Kirjastot ja lukusalit
Turun yliopistolla on useampi kirjasto, joista suurin ja mahtavin eli pääkirjasto
Feeniks sijaitsee Yliopistonmäellä. Oikeaa kirjaa voi olla joskus vaikea löytää, mutta
kirjahyllyjen väliin ei kuitenkaan tarvitse eksyä, sillä kirjoja voi etsiä ja varata
tietokoneen avustuksella Volter-tietokannasta (https://utuvolter.fi). Lisätietoja ja
ohjeita löytyy myös yliopiston sivuilta (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto).
Volterista löydät saatavilla olevat kirjat ja teokset (myös nettikirjat) sekä niiden
sijainnit! Voit myös tehdä erikseen aineistopyynnön ja saada kokoelmista
harvinaisemmankin kirjan heti seuraavana arkipäivänä. Pienellä harjoittelulla voit
etsiä tietoja myös muista korkeakouluista ja kirjasto myös järjestää lukuvuoden aluksi
tietokantojen käyttöön perehdyttäviä luentoja.
Muista siis hankkia oma lainauskorttisi, sitä varten tarvitset mukaan
henkilöllisyystodistuksen sekä Suomessa olevan kotiosoitteen. Kirjastokortti on
ilmainen ja sitä pystyy käyttämään kaikissa Turun yliopiston kirjastoissa!
Kirjastojen yhteydessä sijaitsee tyypillisesti myös lukusaleja, joissa voit opiskella
enemmän tai vähemmän rauhallisessa ympäristössä, kunhan muistat kunnioittaa
myös muita noudattamalla tilojen sääntöjä.
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Yliopiston neuvontapalvelut
Sinua palvellaan monen tahon toimesta. Yliopistolla on monia työntekijöitä, joiden
virkatehtävään tai muuten toimenkuvaan kuuluu Sinun auttamisesi. Heitä et koskaan
häiritse, vaan annat heille mahdollisuuden toteuttaa kutsumustaan. Aluksi tärkein
tietolähteesi on oma tuutorisi, jonka tehtävänä on saattaa sinut alkuun opinnoissasi ja
tutustuttaa sinut yliopistomaailmaan, opiskelijaelämään ja muihin opiskelijoihin.
Laitoksille on nimetty lisäksi opettajatuutoreita tai neuvonta-assistentteja, jotka
antavat opintoneuvontaa kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille. Laitosten
neuvontahenkilökunta opastaa erityisesti kyseisen laitoksen opintoihin liittyvissä
kysymyksissä, mutta ohjausta saa myös muissa opintoasioissa. Laitosten
henkilökunnan yhteystiedot löydät yliopiston nettisivujen kautta.

Tiedekunnan opintoneuvojat
Opintoneuvojien velvollisuuksiin kuuluu muun muassa yleinen opintoneuvonta sekä
erilaisten hakemusten vastaanotto. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
toimii tällä hetkellä kaksi opintoneuvojaa, jotka saat kiinni lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen opo-ml@utu.fi. Myös teknillisen tiedekunnan asioissa voit olla
yhteydessä samalla sähköpostilla. Voit myös käydä paikan päällä opintotoimistossa
Naturan 1. kerroksessa aukioloaikojen puitteissa.

Tiedekunnan opintopäällikkö
Opintopäällikön velvollisuuksiin kuuluu opiskelijavalinta perustutkintoihin, erillisten
opintojen opinto-oikeusasiat sekä perustutkintojen tutkintovaatimusasiat. Tällä
hetkellä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintopällikkönä toimii Jemina
Tyrkkö.
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Ylioppilaskunnan neuvontapalvelut
Ylioppilaskunnassa toimivat mm. koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen
asiantuntija. Heidän kokemuksensa yliopistomaailmasta on varsin laaja, ja vastaus
saattaa löytyä mitä eriskummallisimpiin kysymyksiin. Asiantuntijat toimivat myös
opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilöinä, joihin voit ottaa yhteyttä, jos törmäät
yliopistolla sukupuoliseen häirintään. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista
tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.

TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija
Koulutuspoliittinen asiantuntija hoitaa opiskelijan oikeuksien valvontaan liittyviä
asioita. Jos tuntuu siltä, että olet joutunut esimerkiksi opintosuoritusten tai tutkielman
arvostelussa taikka muussa opintoihin tai ohjaukseen liittyvässä asiassa
epäoikeudenmukaisen kohtelun uhriksi, koulutuspoliittinen asiantuntija on oikea
ihminen auttamaan sinua. Ainejärjestöjen opinto- ja kopo-vastaaville kopoasiantuntijalla on tarjottavana runsaasti apua ja hyödyllisiä vinkkejä.
Koulutuspoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Joni Kajander
tyy-kopoasiantuntija@utu.fi
puh. +358 44 796 1064

TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija
Sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii alansa toimintaryhmien yhdyshenkilönä ja
huolehtii sosiaalipolitiikan ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta. Sosiaalipoliittinen
asiantuntija neuvoo, kun et tiedä, kenen puoleen kääntyä mm. toimeentuloon ja
asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta saat lisätietoa
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja toiminnasta sosiaalipolitiikan ja
hyvinvoinnin alueilla.
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Ville Ritola
tyy-sopoasiantuntija@utu.fi
puh. +358 44 796 1078
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Yliopiston rakenne ja hallinto
Yliopiston rakenne ja hallinto on hyvä tuntea vähintään pintapuolisesti jo akateemisen
sivistyksen vuoksi, mutta myös edunvalvonnan kannalta. Tässä kappaleessa esitellään
nämä asiat varsin yleisluontoisesti ja keskitytään lähinnä työryhmiin, sillä erityisesti
niiden kautta opiskelijat osallistuvat viralliseen hallintoon.
Turun yliopiston hierarkia on seuraavanlainen alhaalta ylöspäin: laitokset –
tiedekunnat – keskushallinto. Tämän lisäksi laitokset voivat jakautua oppiaineiksi tai
osastoiksi tutkimuksen mukaan. Virallisissa monijäsenisissä hallintoelimissä (ja usein
myös epävirallisissa työryhmissä) noudatetaan ns. kolmikantaa. Kolmikanta tarkoittaa
sitä, että hallinnossa on edustettuna 3 ryhmää: professorit, keskiryhmä (muu opetusja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö) ja opiskelijat. Minkään ryhmän edustus ei
saa olla yli 50 %. Usein virallisissa hallintoelimissä kolmikanta toteutuu hyvin
tasaisena, mikä on tärkeää äänestysten kannalta.
Yliopiston virallisissa hallintoelimissä on noudatettu kahden vuoden sykliä
opiskelijoiden ja neljän vuoden sykliä muiden jäsenten suhteen. Hallopedina eli
hallinnon opiskelijaedustajana voi toimia kuka tahansa opiskelija, joka on
ylioppilaskunnan
jäsen
ja
ilmoittautunut
läsnäolevaksi
opiskelijaksi.
Opiskelijaedustajat virallisiin hallintoelimiin nimittää ylioppilaskunta.
Laitoksilla tehdään eniten työntekijöiden ja opiskelijoiden arkeen liittyviä päätöksiä ja
annetaan opetusta. Laitoksilla asioista päättää laitoksen johtaja. Laitokset ovat
opiskelijalle lähin ja tutuin taho yliopiston hierarkiassa.
Laitoksilla toimii mm. koulutuksen kehittämistyöryhmiä, joiden tarkoitus on kehittää
laitoksen opetusta ja siihen liittyviä asioita. Usein nämä työryhmät valmistelevat
tiedekunnan johtokunnalle esitykset opetussuunnitelmista ja kuuntelevat kaikkien
muiden virkojen paitsi professuurien opetusnäytteet. Lisäksi laitoksilla voi olla useita
muita työryhmiä valmistelemassa ja suunnittelemassa asioita eri teemojen ympärillä.
On toivottavaa, että myös näissä työryhmissä on opiskelijaedustus.
Tiedekuntien päätöksenteosta vastaavat dekaanit ja tiedekuntien johtokunnat.
Tiedekunnalla on yliopiston hierarkiassa selkeä rooli, mutta esimerkiksi nykyinen
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on jakautunut voimakkaasti laitoksiin.
Tiedekunnilla on johtokunnat, jotka valitsevat professorit, jakavat keskushallinnolta
saadut varat edelleen laitoksille, käsittelevät ehdotukset dosentuureista sekä antavat
yliopiston hallitukselle pyydetyt lausunnot. Johtokunta hyväksyy laitosten esityksestä
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opetussuunnitelmat joka toinen vuosi. Tiedekunnan johtokunta esittää myös
yliopiston hallitukselle tiedekuntaan vuosittain hyväksyttävien opiskelijoiden
lukumäärän ja päättää valintaperusteista.
Hallitus on yliopiston korkein päättävä elin, jossa on 7 tai 9–14 jäsentä, ei koskaan
kahdeksaa. Hallituksessa tulee olla edustettuina kaikki kolme ryhmää. Vähintään 40
prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin yliopiston henkilöstön ja
opiskelijoiden edustajia. Tällä hetkellä hallituksessa on yhteensä 10 jäsentä, joista 2 on
opiskelijoita. Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä on rehtorin valitseminen. Hallituksen
tehtäviin kuuluu yleinen yliopiston toiminnan kehittäminen ja kauaskantoiset
suunnitelmat, talouden ja määrärahojen suuntaviivojen päättäminen, yliopistoa
koskevien lausuntojen antaminen ja johtosääntöjen sekä muiden vastaavien
määräysten hyväksyminen. Yliopistokollegio valitsee hallitukseen yliopiston
ulkopuoliset jäsenet, valvoo hallituksen toimintaa ja lopulta vahvistaa yliopiston
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja rehtorille.
Rehtorin tehtäviin kuuluu yliopiston strategian toteuttaminen toimintaa johtamalla.
Rehtori valmistelee yliopiston hallituksessa käsiteltäviä asioita ja toimeenpanee tehdyt
päätökset. Apunaan hänellä on eri osa-alueisiin keskittyneitä vararehtoreita. Tällä
hetkellä yliopiston rehtorina toimii Jukka Kola ja hänen vararehtoreinaan Kalle-Antti
Suominen, Piia Björn sekä Mika Hannula.
Yliopistojen
toimintaa
säätelee
yliopistolaki,
yliopistoasetus,
opetusministeriön
kanssa
tehdyt
sopimukset,
yliopiston
omat
johtosäännöt
ja
tiedekuntien
pysyväismääräykset.
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Kansainvälisyys kampuksella
Turun yliopisto on Suomen kansainvälisimpiä korkeakouluja ja sinulla onkin erittäin
mahtavat
mahdollisuudet
kehittää
kansainvälisyyttäsi
opintojesi
ohella.
Kansainvälistyminen kannattaa, sillä se ei ole pelkästään työmaailman valttikortti vaan
myös tapa oppia muista kulttuureista, ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Oheen
on listattu erilaisia keinoja kehittää kansainvälisyyttäsi ja löydät siitä varmasti itsellesi
sopivan tavan tai tapoja.

Kielten opiskelu
Kieli- ja viestintäopintojen keskuksella (ent. kielikeskus) voit valita eritasoisia ja laajuisia kieltenkursseja kymmenestä eri kielestä – täysin ilmaiseksi. Yliopistossa ehtii
vielä hyvin aloittaa uuden kielen! Mikäli koko lukukauden kestävä kielen kurssi ei sovi
lukkariisi, kannattaa testata myös kieli-illat ja tandem-kurssit.
Lue lisää: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi/Sivut/default.aspx

Vaihtoon lähtö tai ulkomaan harjoittelu
Vaihto on erittäin hyvä idea ja yliopistoltamme pääsee erilaisten ohjelmien
kautta vaihtoon käytännössä minne tahansa haluat. Mikäli et löydä sopivaa
valmiista vaihtokohteista, voit aina hankkia paikan itse. Oma aktiivisuus siis
kannattaa, mutta se ei ole välttämätöntä.
Kesätöitä kannattaa myös kuikuilla ulkomailta, sillä ulkomaan harjoitteluun on
muun muassa mahdollista saada erilaisia tukia. Kv-palvelut ja Rekry auttavat
sinua mielellään ja kannattaa myös tsekata avoimet harjoittelupaikat eri
työnhakutietokannoista.
Lue lisää:
vaihtoonlähtö: intranet.utu.fi/index/Sivut/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalisyys.aspx
kv-harjoittelu: intranet.utu.fi/index/kvharjoittelu/Sivut/default.aspx
rekrysivuja: intranet.utu.fi/index/kvharjoittelu/Sivut/Miten-löydänharjoittelupaikan.aspx
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Kv-tuutorointi
Ulkomaille lähteminen ei aina ole mahdollista, mutta onneksi se ei estä
kansainvälistymistä! Turun yliopistolle tulee joka vuosi yli 2000 ulkomaalaista
opiskelijaa, jotka tarvitsevat apua Suomeen ja yliopistolle integroitumisessa. Tähän
apuun rekrytään joka kevät kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutoreita eli kvtuutoreita. Homma on erittäin hauskaa ja loistava tapa luoda kontakteja ympäri
maailmaa.
Lue lisää: intranet.utu.fi/index/opiskelijatuutorointi/Sivut/vaihto-opiskelijantuutorointi.aspx

Kv-maisteriohjelma
Kandidaatin tutkinnon jälkeen sinun on mahdollista suorittaa kansainvälinen
maisteriohjelma, joita on tiedekunnassamme useita. Opiskelu on englanniksi yhdessä
eri maista tutkintoa suorittamaan tulleiden opiskelijoiden kanssa.
Lue lisää: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/bachelors-and-masters-degreeprogrammes

Erasmus Student Network (ESN)
ESN on yksi Euroopan suurimmista poikkitieteellisistä opiskelijayhdistyksistä, joka
perustettiin vuonna 1989 tukemaan ja kehittämään opiskelijavaihtoa. Heidän
missionsa on edustaa kansainvälisiä opiskelijoita, tarjota siten mahdollisuuksia
kulttuurin ymmärtämiseen ja itsensä kehittämiseen opiskelijat auttavat opiskelijoita periaatteen mukaisesti. ESN toimii useissa Euroopan maissa ja kaupungeissa, myös
Suomessa ja täällä Turussa! ESN tarjoaa laaja-alaisen neuvonnan ja avustuksen lisäksi
muun muassa haalareita kv-opiskelijoille!
Lisätietoa: esnuniturku.fi

TYYn kv-siipi
TYYn siivet ovat vapaaehtoisvoimin toimivia TYYn alaisia järjestöjä, jotka vaikuttavat
kampuselämään tahoillaan. Kv-siipi järjestää erilaista kv-toimintaa ja pitää huolta
kampuksen kansainvälisyydestä. Toimintaan on helppo lähteä mukaan!
Lue lisää: www.tyy.fi/fi/toiminta/siivet/kansainvalisyyssiipi
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Ainejärjestöt
Hybridin ainejärjestöt ovat hyvin kansainvälisiä ja joka vuosi niihin liittyy myös kvopiskelijoita. Järjestöillä on omia tapahtumia kv-opiskelijoille, joissa heihin on helppo
tutustua, mutta kannattaa pitää silmät ja korvat auki myös muissa järjestösi
tapahtumissa, joissa heitä pyörii. Ainejärjestöissä on myös kv-vastaavat, joihin voit olla
yhteydessä kansainvälisyyteen liittyvissä kysymyksissä, mutta Hybridin kv-vastaava
on myös aina valmis ratkaisemaan kv-ongelmasi.
Kansainvälisyys opinnoissa: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/kansainvalisyysopinnoissa

Kuinka tutustua kv-opiskelijaan 101
Kontaktien luominen kv-opiskelijoihin on helppoa ja verkostoituminen on
kannattavaa tulevaisuuden kannalta. Kun saat kiinni kv-opiskelijan, ole reipas ja
avoimin mielin; he eivät ole useinkaan yhtä sisäänpäin kääntyneitä kuin me
suomalaiset. Hyviä keskustelun aloituksia on esimerkiksi kysyä opintosuuntauksesta
ja miksi ihmeessä hän on päätynyt Suomeen. Tämän small talkin jälkeen on helppo
siirtyä syvempiin aiheisiin. Suomalaiset pelkäävät usein puhumista muulla kuin
äidinkielellään, mutta kaikki pelot ja muut huolet kannattaa heittää romukoppaan kvopiskelijoiden kanssa; heidän kanssaan on helppo puhua ja he kertovat mielellään
omasta kulttuuristaan, jota voi peilailla suomalaiseen meininkiin, ja avot: keskustelu
sujuu kuin leikki.
Kielioppia ja sanavarastoa ei kannata pelätä, sillä harva kv-opiskelija on itsekään
englannin natiivipuhuja. Jos jommankumman osapuolen on vaikea seurata
keskustelua, voi hyvin pyytää toista toistamaan sanomansa ja/tai puhumaan
hitaampaa. Muista hymy ja huumori. Kv-opiskelijoiden kanssa on hauska tutustua
Turun nähtävyyksiin, yöelämään ja opiskelijameininkeihin samalla tutustuen niihin
itsekin.
Hauskaa verkostoitumista!
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Elämä, universumi ja opiskelu
Kun avaat sen vihreän Gaddafin kirjan (tai sen valkoisen vihreällä selällä (viittaus
muinaisten opinto-oppaiden ulkoasuun, toim. huom.)), havaitset sen tarjoaman
akateemisen sivistyksen vapauden ja laajuuden varsin suppeaksi. Pelkkää bluffia koko
akateemisuus tiedekunnassamme välillä tuntuukin olevan, ellei sillä tarkoiteta
sovinnaisuutta ja kaavoihin kangistunutta yhteisöä.
Akateeminen vapaus on kuitenkin myös ymmärrettävä vapaudeksi tulla ja mennä,
miten itse haluaa, mutta se sisältää vaaran tippua syvälle. Etenkin alussa on tärkeää
osallistua kursseille oppiakseen ne metodit (työtavat), joita tieteenalasi käyttää, sekä
omaksuakseen “tieteellisen” kielen, jotta osaat asiastasi kommunikoida.
Luonnontieteet ovat pitkälle kehittyneitä tieteenaloja, joissa myös sanasto on tarkkaa
ja laajamerkityksellistä. Syventäviin opintoihin päästessäsi et enää malta luennoilta
pois jäädäkään.
Opintojen alussa tulee helposti hamstranneeksi kursseja enemmän, kuin jaksaa
suorittaa, mistä helposti on seurauksena valtava kasa rästitenttejä. Tentit tulisikin
suorittaa silloin, kun kurssin asiat ovat vielä muistissa ja hallinnassa. Myöhemmin
niistä on huomattavasti suurempi työ, jolloin kannattaa käydä kurssi uusiksi.
Muutenkaan ei ole kovin vaarallista repata kursseja silloin tällöin, itse asiassa monilla
kursseilla kolmannes saa hylätyn ensimmäisistä tenteistä. Se siis osuu lähes jokaisen
kohdalle. Näin ei tietystikään tarvitsisi olla. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä miksi
opiskelee, ja todella opetella ne asiat. Kukaan muu ei sinun opinnoistasi murehdi.
Tuutoriryhmäsi sisältää ihmisiä, jotka ainakin jossain määrin ovat samanhenkisiä,
eivät he muuten siinä olisi. Käytä tämä hyväksesi ja luo siitä sellainen opintopiiri, joka
yhdessä pohtii myös kursseihin liittyviä probleemeja. Heureka-elämyksetkin ovat
toistuvampia ja hauskempia jaettuna, eikä tarvitse yksin hakata päätään seiniin.
Luennoitsija on avainhenkilö, jolta on kysyttävä, jos ei omissa päissä ole loksahtanut.
Jos kesken luennon ei kehtaa kysyä, hyvä hetki tehdä se on heti luennon jälkeen tai
seuraavan alussa, kun olet itsekin ehtinyt asiaan paremmin tutustua kerratessasi
luennon asiat. Älä unohda tuutoriasi ja muita käytävillä hiippailijoita, jotka myös
saattavat aukaista sinulle juuri haluamasi koodin.
Alayhdistyksistä eli ainejärjestöistä löydät oman alasi vanhempia opiskelijoita. Sinne
voi ainakin aina urputtaa, jos tuntuu, että jokin ei ole kohdallaan laitoksesi
tarjoamassa opetuksessa tai harjoittamassa koulutuspolitiikassa, sillä heillä on suhteet
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laitokseen ja päättävissä elimissä oleviin opiskelijajäseniin. Kyllästyessäsi katselemaan
oman alasi ihmisiä ovat osakunnat avaramman ja laajemman näkö- ja
keskustelukulman luojia. Osakunnat pitävät myös yllä akateemisia perinteitä, joita
esim. erilaiset “paremmat” juhlat ovat. Samalla oppii luontevaa käytöstä tilaisuuksiin
kuin tilaisuuksiin (mm. linnan juhlat).
Akateeminen opiskelu vaatii selkärankaa (Columna vertebralis), vahvaa, mutta
taipuisaa vartalon tukea. Kannattaakin heti alussa tehdä itselleen selväksi, koska lukee,
ja vaikka almanakkaan suunnitella ajan käyttönsä. Se ei merkitse, että tästä ei voisi
poiketa esim. juhlafiiliksen viedessä, mutta se on otettava myöhemmin takaisin. Oman
ajankäyttösi organisointi tuleekin olemaan yksi suurimmista ongelmistasi. Ethän toki
halua opiskella vain omaa alaasi, vaan käyttää myös kaupungin tarjoamia
kulttuuripalveluja ja lukuisia harrastusyhdistyksiä, joista osan löydät ylioppilaskunnan
kalenteristasi.
Jos harrastat tai haluaisit harrastaa jotakin, voit kääntyä ainejärjestösi tai
ylioppilaskunnan puoleen ja muodostaa haluamasi harrastuspiirin. Järjestö- ja
yhdistyskokemusta kannattaakin opiskeluaikana lisätä, sillä sen lisäksi, että se on kivaa
ja tapaa uusia ystäviä, se on myös meriitti työtä hakiessasi.
Kaikkeen, mitä teet, luet ja kuulet, vaikuttavat yhteiskunnan asenteet ja odotukset,
joten pidä kaikessa aina mukana terve kritiikki – myös tätä tekstiä lukiessasi. Siihen
sinua täällä yliopistossa kasvatetaan. Opiskelu ei kuitenkaan ole mikään erillinen osa
elämästäsi, tutkinnonodottamista, vaan täyttä elämää!
Elämyksellisiä vuosia, toivottaa N:n vuoden opiskelija
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Tämmöttis Turus
Turku, tuo ihana opiskelukaupunkisi on jo melkoinen vanhus ja samalla Suomen
ensimmäinen kaupunki. Vuonna 2021 Turku siis viettää jo 792-vuotissynttäreitään!
Turku on yhä yksi Suomen suurimmista kaupungeista ja opiskelijat muodostavat
suuren osan kaupungin väestöstä. Pelkästään Turun yliopistossa on yli 20 000
opiskelijaa. Turun yliopiston lisäksi korkeakouluopiskelijoita on myös Åbo
Akademissa,
Turun
ammattikorkeakoulussa
sekä
ruotsinkielisessä
ammattikorkeakoulu Noviassa. Näin ollen opiskelija- tapahtumarintamalla ei ole
koskaan hiljaista!
Kauniina kesäpäivänä Aurajoenrannat ja
jokilaivat ovat täynnä auringosta nauttivia
turkulaisia. Laivoja on useita ja ne sijaitsevat
Aurasillasta satamaan päin. Ilmainen Föri lautta kuljettaa turkulaisia ”toispuoljokkee”
ja takaisin; 78 metrin matka kestää hurjat 95
sekuntia. Keväällä joen varrella järjestetään
myös perinteinen Aurajokilaivuritutkinto
AATU,
jolloin
jokilaivat
käyvät
haalarikansalle tutumpaakin tutummaksi.
Kesällä järjestetään myös useita kaupunkifestivaaleja, jotka lisäävät niin joen äärellä,
kuin kaduilla, puistoissa ja klubeillakin viihtyvien ihmisten määrää. Kesällä Aurajoelta
pääsee matkaamaan Turun saaristoon mm. höyrylaiva Ukkopekalla. Saaristoon voi
tutustua myös kiertämällä ns. saariston rengastien. Jos kuitenkin halajaa pidemmälle
merimatkalle, lähtevät ruotsinlaivat aivan naapurista. Satamaan ajaa bussi numero
ykkönen. Jos haluaa tutustua vain Aurajokeen, kannattaa valita joella risteilevä Jakke
Jokilautta. Jos ei halua vain passiivisesti istua ja katsella maisemia, voi aina vuokrata
kanootin esimerkiksi Aurajoen opastuskeskuksesta Halisista tai Turun soutu- ja
melontakeskuksesta Rykmentintieltä.
Ehdottomasti tutustumisen arvoinen Ruissalo on luonnonkaunis, lehtometsäinen
saari sataman kupeessa. Sieltä löytyvät mm. luontopolut, kasvitieteellinen puutarha,
kylpylä, golfkenttä, uimarantoja sekä leirintäalueelta minigolf, beach-kentät ja
grillauspaikat. Ruissaloon pääsee kätevimmin fillarilla tai bussilla numero 8.
Heinäkuun alussa Ruissalo kerää sankoin joukoin musiikin ystäviä nauttimaan
Ruisrockista, pohjoismaiden vanhimmasta rockfestivaalista. Saariston ja Ruissalon
lisäksi upeaa luontoa voi ihailla mm. Katariinan laaksossa Uittamon lähellä.
Eräänä talvena pakkanen taikoi Aurajokeen paksun jään, ja jäälle aurattiin luistelurata
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jääkelkkoineen ja kioskeineen. Siis peukut pystyyn kylmän talven puolesta! Suomen
joulukaupunkina Turku järjestää monenlaista jouluista tapahtumaa, mm. Vanhan
Suurtorin joulumarkkinat. Jääpeitteinen Aurajoki on valaistu kauniisti pimeinä talviiltoina ja Tuomiokirkon edustalla komeilee suuri joulukuusi. Ja julistetaanhan
Brinkkalan talon parvekkeelta joka vuosi joulurauha.
Turun pitkään ja värikkääseen historiaan voi
tutustua tarkemmin mm. Tuomiokirkossa ja Turun
linnassa opastettujen kierrosten avulla. Turun
linnasta löytyy mm. keskiaikaista historiaa
esittelevä näyttely, maakuntamuseon kokoelmat
sekä vaihtuvia näyttelyitä eri aiheista. Oman osansa
historiasta ja taiteesta tarjoaa myös Aboa Vetus &
Ars Nova.
Liikkuville turkulaisille riittää aktiviteetteja. Mm.
Hirvensalossa sijaitsee laskettelukeskus; kesällä
laskettelurinnettä ajetaan alas muun muassa
maastopyörillä. Artukaisten ratsastustallilla voit
päästä ratsastustunneille. Maauimalat sijaitsevat
Kupittaalla ja Samppalinnassa sekä Juku Parkissa.
Uimarantoja puolestaan on esim. Satavassa,
Ruissalossa
ja
Uittamolla.
Auringonpalvojat
viihtyvät myös joen varressa, mutta Aurajoessa
uiminen on ehdottomasti kielletty!
Talvella voi uiskennella aivan Assarin ullakon
vieressä Turun uimahallissa, tai vaikkapa
allastiloiltaan Suomen suurimmassa Impivaaran
uimahallissa. Uimaan pääsee myös alueellisissa
uimahalleissa, joita on Lausteella, Paattisilla ja
Petreliuksessa. Kylpemistä kaipaavan kannattaa
käydä Yo-kylän laidalta löytyvässä Sokos Hotel
Caribiassa.
Urheilupuistossa, Kaupunginteatterin takana, voi yleisurheilla, lenkkeillä pururadalla
tai pelata korista. Talvella urheilupuistossa hiihdetään ja hiihtolatuja löytää myös
Impivaarasta. Talvella luistimet voi vetää jalkaan mm. Parkin kentällä sekä Kupittaalla,
missä voi harrastaa kesäaikaan rullaluistelua sitä varten rakennetulla radalla.
Opiskelijoiden kannattaa myös muistaa TYS:n asuntokohteiden pelikentät sekä
Yliopistonmäen laelta löytyvä Kiipeilypalatsi. Penkkiurheilijan ei kannata myöskään
unohtaa HK-Areenaa, Paavo Nurmi -stadionia ja Veritas Stadionia. Näissä pääset
nauttimaan TPS:n ja Interin kiihkeistä kotipeleistä.
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Kauniita puutaloalueita löytää esimerkiksi Port Arthurista ja Raunistulasta.
Turkulaiseen kesään kuuluu myös piipahtaa rantakuppilaan kauniiseen Naantaliin.
Kulttuurin ystävät nauttivat kesäteattereista Samppalinnassa ja Vartiovuorella,
talvisempaan aikaan heitä viihdyttävät mm. Kaupunginteatteri, Linnateatteri, Åbo
Svenska Teater ja Turun Ylioppilasteatteri. Elokuvakerho Kinokoplan sarjakortilla
pääsee koko lukukauden ajan elokuvailojen pariin. Lippuja saa mm. TYYn kansliasta.
Kulttuurikokemuksen saa myös tiedekuntamme omasta opiskelijateatterista,
HybridiSpeksistä, jonka näytökset ovat vuosittain vaihtuvalla teemalla maalis–
huhtikuussa.
Täytyyhän Turussa myös syödä! Turusta löytyy pilvin pimein hyviä ravintoloita sekä
opiskelijan kukkarolle ystävällisiä kebabpaikkoja. Aina kannattaa muistaa vilauttaa
opiskelijakorttia, sillä joistain paikoista saa alennusta sitä vastaan. Monet paikoista
ovat auki myös yömyöhään, mikä onkin opiskelijan hyvä muistaa. Torin laitamilta
löytyy paljon perinteisiä ruokaravintoloita. Viikinkiravintola Harald tarjoaa maukkaat
ruoat viikinkihengessä. Suomen vanhin pizzeria Dennis löytyy Linnankadulta ja
italialainen Trattoria Romana Hämeenkadulla kuuluu myös suositeltavien listaan.
Sushia puolestaan voi maistella vaikkapa kauppahallissa. Myös Kauppiaskadulta
löytyvä kiinalainen ravintola on kokeilemisen arvoinen. Hämeenkadun intialainen
Delhi Darbar on myös varsin suosittu ravintola opiskelijoiden keskuudessa. Muista
huomionarvoisista voisi mainita esimerkiksi
Ravintola Kertun Läntisellä Pitkäkadulla sekä Tintån Läntisellä rantakadulla.
Kirppareita löytää mm. Humalistonkadulta (UFF) sekä Manhattanin liikekeskuksesta
Pitkämäestä (Kirppis-Center). Kirpputoreja löytää hyvin internetistä. Ekotorilta voi
löytää huokeahintaisia huonekaluja, joista saa opiskelijakortilla alennusta. Käytettyjä
huonekaluja voi käydä etsimässä myös Suomen Punaisen Ristin Kontti-tavaratalosta
(Satakunnantie 105) ja Ekotorin toisesta Turun toimipisteestä. Kannattaa työntää
nokka ulos opiskelija-asunnosta ja haistella Turun tuulia. Kartta käteen ja
seikkailemaan!

Turku-Suomi sanakirja
Ketä = Kuka
Kui? = Miksi?
Mää = Minä
Ei sul mittä ois? = Onko sinulla jotakin?
Ai ny vai? = Nytkö?
Föli = Bussi
Noppa = Opintopiste
Täl puol jokke = Tuomiokirkon ja
yliopistonmäen puoli Aurajoesta
Tois puol jokke = Kauppatorin puoli
Aurajoesta

43

Kaupunki

Föli
Föli on Turun seudun joukkoliikenteen nimi. Älä sekoita sitä Aurajoen ylikulkevaan
Föriin. Fölin avulla voi matkustaa samalla kortilla Turun lähialueilla, johon kuuluu
Turku, Raisio, Kaarina, Lieto, Naantali ja Rusko. Föliin kuuluvat bussien lisäksi
kaupunkipyörät ja kesällä Ruissaloon ja Pikisaareen menevä vesibussi.
Föliltä löytyy yhteensä kahdeksan palvelupistettä, joista Turun keskustaa lähin
sijaitsee Aurakadun ja Eerikinkadun kulmassa (tarkka osoite Aurakatu 8). Voit hankkia
bussikortin mistä tahansa näistä pisteistä. Bussikortin avulla saat opiskelijana
alennusta matkalipusta. Normaalihintainen matkalippu maksaa päiväsaikaa 3€ ja yöllä
(23.00–04.00) 4€. Bussikortteja on kolmenlaisia. On kausikortti, arvokortti sekä
yhdistelmäkortti Tupla. Kausikortti on hyödyllinen, jos tulee käyttämään bussia
säännöllisesti sekä sen avulla voi hyödyntää myös fölin kaupunkipyöriä. Arvokortti on
kätevä, jos matkustaa bussilla satunnaisesti. Yhdistelmäkortti on hyödyllinen, jos ei
ole varma bussikortin tarpeesta. Opiskelijoille kausikortti kustantaa kuukaudessa 38 €.
Jotta bussikorttiin saa opiskelija alennuksen, täytyy Fölin toimistolla käydä
näyttämässä opiskelijakorttia oikealla lukuvuositarralla. Opiskelija alennus on
voimassa seuraavaan vuoden syyskuun loppuun, jonka jälkeen toimistolla täytyy
käydä uudelleen näyttämässä opiskelijakorttia uudella lukuvuositarralla.
Fölillä on myös mobiilisovellus, jonka avulla pystyy ostamaan paitsi normaalihintaisia
kertalippuja, jotka ovat voimassa kahden tunnin ajan, myös erilaisia kausikortteja ja
sarjalippuja. Sovelluksessa sekä Fölin nettisivuilla on reittiopas, jonka avulla pystyy
selvittämään reitin haluamaansa paikkaan ja mitkä bussit sinne menevät. Reittiopas
antaa myös arvion siitä, kuinka kauan matka kestää. Sovelluksen avulla pystyy myös
lisäämään bussikorttiin arvoa tai aikaa.
Fölin nettisivuilta löytää eri bussien aikataulut. Fölin busseilla on erikseen kesä- ja
talviaikataulu. Kesäaikataulu on käytössä 26.4.–26.9. Tämän jälkeen tulee käyttöön
talviaikataulu, jolloin kannattaa tarkastaa muuttuuko käyttämiesi linjojen aikataulut.
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Opiskelija ja ympäristö
Täydellinen rakkaustarina, sillä molemmat huolehtivat toisistaan antaumuksella!
Opiskelija varmistaa, että ei kohtele ympäristöään yhtään huonommin kuin haluaa
itseään kohdeltavan. Ympäristö huolehtii siitä, että opiskelijan on hyvä olla. Kun
tenttistressi iskee päälle tai muuten vain ikävystyttää, tässä on sinulle muutamia
ohjeita:
1. Laita (jätä laittamatta) vaatteet päälle ja vedä (jätä vetämättä) kengät jalkaan.
2. Ota niin monta askelta kuin tarvitaan, jotta pääset asuntosi ovelle.
3. Avaa ovi ja astu ulos.
Turussa ympäristö on kävelymatkan päässä opiskelijasta ja tarjoaa rauhoittavia hetkiä
kiireen keskellä. Suosittelen lämpimästi kirmailemaan Kupittaanpuistossa,
Yliopistonmäen ruohokentillä, Samppalinnan rinteillä ja vierailemaan Friskalanlahden
lintutornilla.

Toisen roska on toisen aarre!
Kierrättäminen ja lajittelu ovat osa jokaisen opiskelijan arkipäivää. Kotona asuessa
siitä on huolehtinut vanhemmat, mutta jatkossa nekin ovat omalla vastuullasi.
Onneksi hätä ei ole tämän näköinen, sillä kierrättäminen ja lajittelu on tehty Turussa
uskomattoman helpoksi!

TYS
TYS:in asuntokohteissa kerätään biojätettä, kartonkia, lasia, muovia, metallia sekä
polttokelpoista jätettä. Niinpä TYS:illä huolehditaan kierrättämisestä ja lajittelusta!
Kannattaa olla tarkkana, sillä yhdessä asuntokohteessa keräyspisteitä voi olla useita.
Kun asuntokohteessa on useita keräyspisteitä, niiden valikoima saattaa vaihdella.
Asuntokohteen pihakartasta voit varmistaa, missä keräyspisteessä on mitäkin
lajitteluastioita.

Muut
Talonyhtiössä tapahtuva jätteenkeräys riippuu huoneistojen määrästä kiinteistössä.
Toisin sanoen, mitä enemmän huoneistoja sitä monipuolisemmin jätettä kerätään.
Yleensä talonyhtiöissä kerätään biojätettä, kartonkia, lasia, metallia sekä
polttokelpoista jätettä.
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Kaupat ja apteekit
Apteekit ottavat vastaan vanhentuneet sekä keskeytettyjen lääkekuurien lääkkeet.
Lääkkeet eivät kuulu kaatopaikalle vaan apteekit toimittavat ne eteenpäin oikeaan
käsittelypaikkaan! Erilaisten paristojen ja akkujen keräyspisteet löytyvät
ruokakauppojen sisäänkäyntien läheltä. Kauppojen parkkipaikoilla on erilaisia
keräyspisteitä, joihin voit viedä jätettä, jota talonyhtiössäsi ei kerätä. Sieltä löydät
myös erilaisia vaatekeräyksiä sekä muovipakkausten keräyspisteet!

Kaupassa
Tärkein osa jokaisen opiskelijan päivää! Yliopistolla Unica huolehtii päivittäin
lounaastasi, kotona voit helliä itseäsi upealla ruoalla. Ruokaa laittaessa terveellisyys ja
ympäristö kulkevat käsikädessä. Kaupassa kiinnitä huomiota tuotteisiin, joissa on
seuraavia merkkejä:
Joutsenmerkki on virallinen ympäristömerkki, joka myönnetään perustuen
tiettyjen ympäristökriteerien täytyttyä. Kriteereissä keskitytään koko tuotteen
elinkaareen, sekä sen laatuun verrattaessa sitä muihin vastaaviin tuotteisiin.
EU-ympäristömerkki toimii samalla periaatteella kuin Joutsenmerkki. Tämä
ympäristömerkki kattaa alleen muitakin päivittäistavaroita kuin ruokatarvikkeet.
Luomu – valvottua tuotantoa takaa, että tuotteessa ei ole geenimuunneltuja raakaaineita. Merkin myöntää suomalaiset viranomaiset.
EU:n luomumerkki noudattaa samoja sääntöjä kuin Luomu-merkki. Sen käyttö on
pakollista EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa.
Leppäkerttumerkki on Luomuliiton merkki, joka voidaan myöntää kotimaisille
tuotteille. EU-kriteerien lisäksi luomutuotteen tulee täyttää Luomuliiton kriteerit.
Reilun kaupan merkki takaa, että kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille maksetaan
kohtuullinen korvaus työstään. Tuottajien tulee sitoutua ihmisoikeusopimuksiin ja
ympäristömääräyksiin.
Kodinkoneita hankkiessa kannattaa tarkastella löytyykö tuotteesta Euroopan Unionin
energiamerkintää. Energiamerkintä kertoo luotettavasti energiaa kuluttavan laitteen
suoritus- kyvystä ja energiankulutuksesta. Merkinnän tavoitteena on ohjata kuluttajia
vertailemaan kodinkoneiden energiankulutusta ja kannustaa niiden suunnittelussa
kohti pitkää elinkaarta sekä suurempaa tehokkuutta. LED-lamput ovat helppo
esimerkki energiatehokkaista ja pitkäikäisistä, elämän parhaista ostoksista.
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Kaupassa käydessään kannattaa hyödyntää niin paljon kotimaisia vihanneksia kuin
pystyy ja ne kannattaa pakata muovipussien sijaan kestopusseihin. Kesäisin
vihannekset kannattaa hankkia kauppatorilta, sillä ne ovat varmasti tuoreita. Varsinkin
iltapäivisin kannattaa käydä pyörähtämässä torilla, sillä ennen päivän sulkemisaikaa
saattaa
löytää
edullisia
vihannestarjouksia.
Kannattaa
myös
tarkastella
sesonkikalenteria ja suunnitella kauden ruokiaan sen avulla.
Viikossa yhden liharuoan korvaaminen kasvisruoalla tekee ihmeitä ympäristön
kuormitukselle. Kasvisruoan ei tarvitse olla pelkkiä vihanneksia tai lihan korvaamista
perinteisistä ruoista. Netti on täynnä erilaisia paikkoja, joista löytyy reseptejä, ja jotka
johdattavat
kädestä
pitäen
kasviruokien
ihmeelliseen
maailmaan.
Opiskelijaravintoloissa on lähes joka päivä ainakin yksi kasvisruokavaihtoehto ja
Bryggestä saat joka päivä vegaanisenkin lounaan. Erityisesti suositeltavaa on
ammentaa inspiraatiota vegeresepteihin netistä sekä vierailemaan Forumissa olevassa
Vegekaupassa.
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Opiskelijaravintolat
Assarin Ullakko
Tämä perinteinen ruokapaikka Yliopistonmäellä sijaitsee YO-talo A:ssa, aivan TYYn
toimiston vieressä. Tarjolla on aina useampaa sorttia hyvää perusruokaa niin lihakuin
kasvisvaihtoehtoineen
ja
Assaria
pidetäänkin
suosituimpana
opiskelijaravintolana. Tilaa riittää, mutta jonot saattavat olla etenkin puolilta päivin
hieman liian pitkiä. Paikkana Assari on varsin viihtyisä ja löytyypä sieltä myös
terassimainen parveke. Assari on myös yksi niistä opiskelijaravintoloista, joissa ruokaa
on tarjolla vielä iltaisinkin.

Brygge
Assarin kanssa samassa tilassa toimiva kasvisravintola. Varaudu samoihin etuihin ja
haasteisiin kuin Assarin ullakon kanssa! Brygge sulkeutuu yleensä ennen Assaria,
mutta jäljelle jääneet ruuat siirretään tällöin Assarin linjastoon.

Galilei
Galilei sijaitsee Agoralla eli kätevästi keskellä Yliopistonmäkeä. Sijaintinsa puolesta
saavuttanut suuren suosion luonnontietelijöiden keskuudessa. Samassa tilassa toimii
myös kahvila, josta voi ruuhkaisimpana lounasaikana napata vaikka evässämpylän
matkaan.

Macciavelli
Macciavelli, tuttavallisemmin ”Makkis”, sijaitsee Educariumissa. Kiihkeimpään
lounasaikaan yleensä tupaten täynnä. Makkisessa on ainakin aikaisemmin ollut tarjolla
myös salaattibaari ja ravintolan yhteydessä on kahvila. Ruoka on laitosmaisuudesta
huolimatta ihan hyvää ja tarjolla on myös aamupalaa heti ovien avautuessa. ”Makkis”
on voittanut vuosien varrella mm. City-lehden opiskelijaravintolapalkinnon.

Piccu Maccia
Piccu Macciassa sijaitsi aikaisemmin hieman fiinimpi ja tyyriimpi ravintola, mutta nyt
aivan lukuvuoden alussa paikalle aukeaa upouusi kasvisravintola, joka kannattanee
käydä vähintäänkin testaamassa heti alkusyksystä!
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Delica
Delica sijaitsee Pharmacityn pohjakerroksessa, osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 4. Tästä
kaksiosaisesta ravintolasta löydät sekä edulliset opiskelijaruoat että hintavammat
gourmet-annokset. Leivonnaisia ja makeisia löytyy monipuolisesti makeannälkään.
Usein lounaslistalta löytyy hampparibuffa.

Dental
Dental sijaitsee Lemminkäisenkatu 2:ssa, hammaslääketieteen laitoksen toisessa
kerroksessa. Pitkästä salista löytyy aina ruokailijoita, mutta ruuhka ei pahimpaan
lounasaikaankaan ole ylitsepääsemätön. Ruoka on myös yleisesti ottaen todettu
hyväksi.

Monttu
Kauppakorkeakoulun alakerrassa sijaitseva Monttu oli pitkään ulkopuolisten
toimijoiden omistuksessa, mutta ravintola siirtyi Unicalle muutama vuosi sitten.

Kulma
Unican Kulma on aivan Turun ydinkeskustassa sijaitseva monipuolinen tila, jossa
pääsee nauttimaan opiskelijalounaan lisäksi muun muassa viikonloppubrunsseista
sekä anniskelusta lounasajan päätyttyä.

Flavoria
Ravintola sijaitsee Medisiina D:ssä ja on yksi Sodexon ravintoloista. Vaihtoehtoja
löytyy lounasaikaan hyvin, mutta salaattipöytä on joskus pettymys. Perjantaisin
kannattaa ehdottomasti tilata pitsaa, jonka opiskelijat saavat alle viidellä eurolla.
Ravintolan yhteydestä löytyy myös viihtyisä kahvilan puoli, jossa voi istuskella
iltapäivän luentojen jälkeen.

Aurum
Åbo Akademin tiloissa palvelevan Kårkaféernan uusin ravintola, joka sijaitsee
upouudessa Aurumin rakennuksessa.
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Arken
Ehdottomasti parasta ruokaa mitä Åbo Akademin opiskelijaravintoloista saa! Yleensä
eksoottisempia vaihtoehtoja kuin muissa ravintoloissa. Istumapaikoista saattaa
puolenpäivän aikaa olla pulaa. Joskus ruokalista löytyy vain ruotsiksi, mutta muuten
suomen kielellä pärjää hyvin.

Fänriken
Jos kaipaat haasteita, yritä löytää tämä ravintola Åbo Akademin ASA-talosta
Vänrikinkadulta. Ruoassa ei kuitenkaan ole valittamista ja tunnelma on usein hilpeän
kaksikielinen.

Gadolinia
Nimetty saman turkulaisen kemistin mukaan kuin alkuaine numero 64.
Tuomiokirkon kupeessa sijaitseva Gado on suosittu ravintola Åbo Akademin
opiskelijoiden keskuudessa. Keskipäivällä hyvin ruuhkainen, mutta muina aikoina
jonoa ei juuri ole. Bravuurina ruokalistalla Gado-bowl, joka selättää lounasnälän.
Ravintola tarjoilee ruokaa opiskelijahintaan myös iltaisin.

Kåren
Åbo Akademin ylioppilaskunnan talossa Hämeenkadulla sijaitsevassa ravintola
Kårenissa ei ole muuta vikaa kuin sijainti. Hyvä ruoka ja hyvä palvelu, kannattaa
kokeilla, jos sattuu liikkumaan lähistöllä. Rakennus voi hyvinkin tulla tutuksi myös
opiskelijatapahtumien merkeissä.
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Vaihtoehtoiset ravintolat
Akateeminen Hese
Hesejä on ympäri maata, mutta vain yksi niistä on akateemisen arvon ansainnut.
Hämeenkadulla sijaitsevan ravintolan ruokalista lienee monille jo entuudestaan tuttu.
Opiskelija-alennuksia Hese ei myönnä, joten hesekupongit ja hesesovellus ovat
arvostettuja välineitä tilausta tehdessä. Ruokailumiljöö suljetaan jo aikaisin illalla,
mutta luukusta ruokaa saa myöhään yöhön asti.

Subway
Hämeenkadulta, Portin läheisyydestä löytyvä pikaruokaravintola, joka tarjoilee subeja.
Auki 24/7/365, joten sopii hyvin aamuöiseen baarireissun jälkeiseen nälkään. Myös
helpoksi darralounaaksi.

Mantun grilli
Legendaarinen nakkikioski Aurasillalta kohti Toimistoa. Täällä poikkeaa valomerkin
jälkeen moni nälkäinen bilettäjä kerta toisensa perään. Kenties maailman parhaat
makkaraperunat.

Wolt ja Foodora
Takuuvarma tapa saada haluamaansa sapuskaa ja vielä paikalle kuljetettuna.
Ryhmätilaukset ovat yliopistokulttuurissa suosittuja ja toimivat kätevästi
monenlaisissa illanvietoissa. Toimii monesti myös krapulapäivän pelastajana.

Arezzo
Kebab-pitseria joka sijaitsee Hämeenkadulla, hieman pidemmällä keskustan
suuntaan. Huhun mukaan (takuita ei anneta) reippailu kuitenkin kannattaa, sillä pitsat
ovat kooltaan jättisuuria.

Kebab-Pizzeria Pronto
Sijaitsee Akateemisen Hesen lailla kätevästi heti Yliopistonmäen alla. Opiskelijaalennusta täältä ei valitettavasti saa ja laatu on parhaimmillaankin välttävää. Myös
vegaanisia vaihtoehtoja.
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Delhi Darbar
Yksi Suomen parhaista intialaisista ravintoloista aivan yliopiston kupeessa
Hämeenkadulla. Rauhallinen ja tunnelmallinen paikka lounastamiseen tai
illastamiseen.

Yangtze
Kiinalainen ravintola Hämeenkadulla Tuomiokirkon läheisyydessä. Todella suosittu
opiskelijoiden keskuudessa.

Kiinanmuuri
Kiinalainen ravintola Kiinamyllynkadun ja Vähä-Hämeenkadun risteyksessä. Lähellä
opistoa ja hyvänmakuista ruokaa, mitä muuta sitä voisi toivoa!

VG Wok
Muun muassa BioCityn alakerrasta sekä Hämeenkadulta löytyvä huippusuosittu
ravintola, joka tarjoilee itäaasialaista kasvisruokaa erittäin huokeaan hintaan. Listalta
löytyy myös kevätkääryleitä ja muita herkkuja. Erikoistunut wokkeihin, kuten nimikin
kertoo.

Fabbes Cafe
Åbo Akademin ASA-rakennuksen lähettyviltä löytyvä erittäin viihtyisä kahvila, josta
saa myös maukasta ja edukasta kotiruokalounasta. Ruoka on hyvää, mutta kahvit ja
leivokset vievät kielen mennessään. Säiden salliessa voi myös istuskella ulkona
kauniissa ympäristössä.
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Tanssiravintolat ja yökerhot
Aalto – Kauppiaskatu
Iso yökerho, jossa kaksi kerrosta. Sijaitsee Kauppiaskadulla aivan kauppatorin vierellä
ravintola Fontin yhteydessä. Ikäraja 20 vuotta.

Apollo Nightclub – Humalistonkatu
Apollossa järjestetään usein erilaisia livekeikkoja ja tämän vuoksi se on myös monesti
approilla jatkopaikkana. Isompi yökerho, jossa useiden tanssilattioiden lisäksi myös
alakerrassa Armas Soittojuomala, jossa karaokea ja suomihittejä. Viikonloppuisin K22.

Dynamo – Linnankatu
Todella paljon keikkoja ja vaihtoehtoista musiikkia tavalliseen yöklubimeininkiin
verrattuna. Kuvaileekin itseään “kulttuurimatkailijan vierailukohde nro 1 Turussa.”
Dynamoon ei pääse normaaleina iltoina haalareissa ja muuten kuin
opiskelijatapahtumissa ikäraja on K-20.

Forte – Kristiinankatu
Melko perinteinen yökerho. Sijaitsee samassa rakennuksessa Lynin ja Vegasin kanssa.
Tunnettu halvoista juomista ja on auki joka päivä, joten myös sunnuntaina pääsee
juhlimaan SuFoon (Sunnuntai-Forte). Nykyään Forten tiloista löytyy myös
karaokekoppi ja Beer Pong - pöytä! Viikonloppuisin K-20.

Heidi’s Bier Bar – Aurakatu
After ski -baari, jossa pääsee tanssimaan pöydillä ja henkilökuntakin on pukeutunut
oktoberfest-tyylisesti. Halvat shotit ja massiiviset oluttornit kuuluvat ravintolan
tavaramerkkiin. Keskiviikkoisin Heidi’s järkkää Bier Pong -pelejä. Perjantaisin K-20 ja
Lauantaisin K-22.
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Night Club Marilyn
Suuri osa opiskelijabileistä järjestetään täällä ja Lyni tuleekin tutuksi melko nopeasti.
Lynin erikoisuutena on karaokepuoli. Paikan henkilökunta on niittänyt palkintoja
ystävällisyydellään, ja omistajat tekevätkin kaikkensa opiskelijoiden viihtyvyyden
maksimoimiseksi. Teemabileissä myös henkilökuntakin on asuillaan menossa
mukana! Normaalina viikonloppuna Lyni ei erotu muista yökerhoista, paitsi
halvemmilla hinnoilla. Legendaarinen TiLy (Tiistai-Lyni) kannattaa testata.
Viikonloppuisin K-18.

Saaristobaari – Aurakatu
Suomenruotsalaisten suosima baari, koska henkilökuntakin kaksikielistä. Usein
opiskelijabileiden paikkana ja tiloista löytyy kiva rennompi puoli ja klubimaisempi
puoli, jossa myös tanssilattia.

Studio – Linnankatu
Entisen Chicin paikalla sijaitseva Jethro Rostedin omistama yökerho. Tunnettu
pintaliitäjien paikkana, jossa on sattunut kaikennäköistä aina joukkotappeluihin
saakka. K-18.

Utopia Club – Humalistonkatu
Turun yöelämän uusin tulokas, joka on juuri avannut ovensa legendaarisen Klubin
entisissä tiloissa. Järjestää muun muassa live-keikkoja.

Vegas – Eerikinkatu
Sijaitsee Lynin alakerrassa. Viikonloppuisin Vegasissa käy vähän varttuneempaa väkeä
kuin Lynissä. Sisustukseltaan hieman rockimpi kuin Lyni. Vegasin Piano War on
paikan erikoisuus ja Backstagella on myös erilaisia pelejä. Ravintolat ovat samassa
omistuksessa Lynin kanssa, joten baarit yhdistetäänkin usein opiskelijabileitä varten.
Vegasiin pääsee haalareilla vain, kun on opiskelijabileet. Viikonloppuisin K-20.
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Turun yöelämä, YO-kylästä keskustaan
Alepub Telakka – Eerikinkatu
Karaokebaari hyvällä sijainnilla keskustassa. Lisäksi edullista juomaa ja mukava
henkilökunta.

Bambu Garden – Verkatehtaankatu
Joka päivä on hyvä päivä laulaa karaokea ja siksi Bambu Garden kannattaa sisällyttää
elämyskierrokseen Turussa. Sijaitsee Turun punaisten lyhtyjen kadulla.

B4R – Kristiinankatu
”Bar 4” on pienehkö mutta todella siisti ja mukava baari isolla screenillä ja
satunnaisilla dj-seteillä. Baarin henkilökunta taitaa hyvät drinskut. Mukava
hengailubaari.

Bar Toimisto – Kaskenkatu
Viihtyisä ja huokea paikka, jonka aukioloajat ovat todella laajat. Täällä käy väkeä
laidasta laitaan. Halvat hanajuomat.

Bar Ö – Linnankatu
Pääkirjastoa vastapäätä sijaitseva retrotyylinen kuppila. Olohuonemainen tunnelma ja
paikkana todella rento. Musiikki poikkeaa muista paikoista, tarjolla mm. jazzia. Lisäksi
järjestää leffailtoja, dokumenttielokuvatapahtumia sun muuta.

Bristol – Hämeenkatu
Erikoistunut jalkapallon katseluun ja erinäisiin pubivisoihin, joten jos et kammoksu
futishuligaaneja, tunnet olosi varmasti kotoisaksi tämän baarin siistissä ilmapiirissä.
Hyvä olutvalikoima ja sijaitsee hyvällä paikalla yliopiston lähellä.
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City Hospoda – Eerikinkatu
Kesäisin mukava terassi, jolta on helppo bongailla tuttuja. Sisältä pieni mutta viihtyisä.
Täällä käydään yhdellä, muttei istuta koko iltaa. Tsekkihenkinen ravintola Turussa.

Coco Loco – Uudenmaankatu
Yliopistoa lähinnä sijaitseva karaokebaari,
tanssimusiikkia 80-luvulta nykypäivään.

jonka

taustamusiikkina

soitetaan

Cosmic Comic Cafe – Kauppiaskatu
Sarjakuvafriikkien, ropehemmojen ja muiden “nörttien” kantapaikka, tosin mukaan
mahtuu tietty kuka tahansa. CCC:ssa on nimensä mukaisesti reippaasti sarjakuvia
luettavaksi – etenkin päiväsaikaan – ja myös ostamista varten. Pelivalikoima on
seurahenkinen, normaalit shakit ja sanapelit löytyvät. Musiikkivalikoima on myöskin
mainio, lähes aina soi erityisen kuunneltavaa musiikkia. Cosmicissa ei myöskään ole
yhtään tv:tä, joten penkkiurheilufanien mökellyksestä ei tarvitse kärsiä. Erikoisuutena
pitänee mainita ettei haalareissa ole CCC:een tavallisena iltana asiaa. Laaja
juomavalikoima.

Cow – Aurakatu
Lehmäkuviosisusteinen cocktailbaari, jossa mukava käydä muutamilla.

Daily News – Yliopistonkatu
Omalla porukalla keskustelevaan hengailuun sopiva musiikiton perustuotteita tarjoava
pubi. Sopii tasoittaville aamuun sijoittuvan Happy hourin ansiosta.

Edison – Linnankadun ja Kauppiaskadun risteys
Tyylikäs paikka, joka sopii seurustelupaikaksi, sillä musiikki soi sopivalla
voimakkuudella. Paikasta löytyy useita erillisiä nurkkauksia, joista yksi on pyhitetty
isolle screenille, toinen biljardille ja useampi nurkkaus perusillanistujaisille. Suosittu
paikka urheilutapahtumien seuraamiseen. Opiskelija-alennusta saa myös arkisin
juomista.

56

Kaupunki
El Gringo – Kauppiaskatu
Muinaisaikoina jopa pahamainen paikka on nykyään edullinen juottola. Pieni, hämärä
ja huokea.

Fontti – Kauppiaskatu
Rento ja viihtyisä illanviettopaikka, joka sijaitsee Aalto yökerhon kanssa samassa
yhteydessä.

Hummpub – Humalistonkatu
Tunnetaan Turun pahimpana räkälänä. Paikallisten hengailupaikka. Must-visit-kohde
pubikierroksella.

Hunter’s Inn – Brahenkatu
Perinteinen, viihtyisä brittityylinen pubi. Screeniltä näytetään urheilua ja nurkasta
löytyy minipöytäfutiskin. Kattava valikoima oluita ja siidereitä. Mainio paikka käydä
yksillä tai kaksilla keskustan suunnalla porukalla liikuttaessa. Kesäisin myös terassilla
on mukava istuskella.

Löytö – Uudenmaankatu
Upeissa vanhan kivitalon kellaritiloissa sijaitseva gastropubi. Löytämisen arvoinen!

Kerttulin Kievari – Kellonsoittajankatu
Turun laajin viskivalikoima!

Kuka – Linnankadun ja Kristiinankadun risteys
Viihtyisä, tunnelmallisesti sisustettu pieni humanistien suosiossa oleva baari. Iltaisin
usein live-dj:tä, bändejä ja muita esiintyjiä. Tarjonta on varsin ”taiteellista”.

Mallaskukko – Yliopistonkatu
Avara ja valoisa paikka. Turun laajimpia tanskalaisen oluen valikoimia ja lisää tulee
valikoimaan jatkuvasti.
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Olavin Krouvi – Hämeenkatu
Todella vanha paikka, joka on kokenut pienimuotoisen uudistuksen. Erityisesti
urheilun seuraamiseen erikoistunut pubi, jossa on myös ruokaa tarjolla. Sijaitsee
jokirannan läheisyydessä.

Old Bank – Aurakatu
Old Bank on Turun pubeista tyylikkäimpiä ja sen näkee niin asiakaskannassa kuin
hinnoissakin. Ilmapiiri on hillitty eikä siellä soi musiikki. Ikäraja 24 asettaa pienoisia
vaatimuksia sisäänpyrkijälle, tosin siisti pukeutuminen voi vaikuttaa asiaan.

Panimoravintola Koulu – Eerikinkatu
Entisen koulurakennuksen tiloissa toimiva oman panimonsa tuotteita myyvä baari,
josta löytyy lisäksi viinin ystäville oma huone baaritiskeineen. Kesäisin on mukava
istuskella viihtyisällä takapihalla. Laaja ja kehuttu ruokavalikoima.

Pocket Bar & Billiard – Yliopistonkatu
Karaokebaari, jossa myös paljon seurapelejä. Paljon biljardipöytiä, jotka kaiken lisäksi
ilmaisia! Tänne kannattaa suunnata, jos haluaa pelailla tai laulaa karaokea ja samalla
nautiskella vaikka muutaman olusen.

Portti – Hämeenkatu
Opiskelijoiden suosiossa oleva rento ja avara pubi yliopiston läheisyydessä.
Alakerrasta löytyy tunnelmallisempi ”keikkaluola”, jonka voi varata omaa keikkailtaa
varten. Portissa on erittäin laaja juomavalikoima ja lisäksi löytyy paljon lautapelejä.

Proffan Kellari – Rehtorinpellonkatu
Opiskelijoiden kantapaikka yliopiston läheisyydessä. Monesti löytyy porukkaa
opiskelemassa tai ihan vaan illanvietossa. Proffassa onkin kiva käydä opiskeluiden
jälkeen muutamilla. Päivän lehtien lisäksi löytyy biljardipöytä, tikkataulu ja jos
jonkinmoista seurapeliä. Tuutorisi luultavasti vie sinut tutustumaan.
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Rento – Yliopistonkatu
Leppoisa seurusteluravintola hyvällä sijainnilla. Suosittu kahvittelupaikka, joka tarjoaa
myös pikkupurtavaa.

Samppalinna – Itäinen Rantakatu
Upeassa rakennuksessa toimiva Sedu Koskisen ravintola aivan jokilaivojen vieressä.
Aukeaa kesäsesonkina ja järjestää paljon kesällä tapahtumia. Tunnetaan nykyään
lähinnä alaikäisten temmellyskenttänä.

SilverMoon – Humalistonkatu
SilverMoon on karaokebaari, jonka taustamusiikkina soitetaan pääosin vanhoja
kunnon 80- ja 90-luvun ralleja. SilverMoon onkin rokki- ja hevikansan suosima
karaokemesta laajalla rock- ja metallibiisivalikoimallaan. Mestasta löytyy lisäksi kaksi
screeniä ja televisiota sekä ilmainen biljardi. Pöydän ja keppien kunto on kylläkin sen
mukainen.

Suxes – Yliopistonkatu
Suxes on Turun ainoa varsinainen homobaari. Se on monen mielestä torstain ja
sunnuntain karaokeilloillaan Turun paras sekä kappaleiden, laulupaikan että
äänentoiston vuoksi. Suxesista löytyy myös paljon seurapelejä ja pieni tanssilattia
silloin, kun karaokea ei ole.

Tinatuoppi – Eerikinkatu
Keskustan ja koko Turun legendaarisin räkälä keskellä keskustaa. Nykyään myös
pienehkö terassi sisäpihalla.

Uusi Apteekki – Kaskenkatu
Entisissä Apteekin tiloissa oleva musiikiton istuskeluravintola, jolla on kattava
viskivalikoima.
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Whisky Bar – Yliopistonkatu/Kauppatori
Metallimusiikkiin sekä nimensä mukaisesti viskivalikoimaan panostava pubi. Paikasta
löytyy kiva Jukeboxi. Valikoimasta löytyy myös edulliseen hintaan hyvänmakuisia
shotteja. Helppo baari käydä juomassa shotit tai pitkät ennen klubille menoa.

Åbo Bar Brygga – Brahenkatu
Seurusteluravintola Aurajoen rannassa, pientä suolaista syötävää, hyviä juomia, pelejä
ja rentoa meininkiä. SIsältää myös aurinkoisen terassin.

Jokilaivat – Aurajoki
Aurajoen rannassa on useita jokilaivoja, jotka varmasti tulevat tutuiksi niin jokilaivaapproilla kuin lämpimillä keleillä. Ovat kuitenkin todella suosittuja heti lämpimien
säiden tullessa, mutta onneksi on monia laivoja mistä valita. Näitä kannattaa kaikkia
kokeilla, kaikki kivoja paikkoja omilla tavoillaan.
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Turun yliopiston ylioppilaskunta
Yliopisto-opiskelijana olet automaattisesti liittynyt
Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, TYYhyn. TYY
on Turun yliopiston yli 14 000 opiskelijan etu- ja
palvelujärjestö, jonka tehtävänä on toimia
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän
yhteiskunnallisia,
sosiaalisia
ja
henkisiä
pyrkimyksiään.
Ylioppilaskunta on myös yliopistolaissa määritelty
julkisoikeudellinen yhteisö. Ilmoittautumisen
yhteydessä maksamillasi jäsenmaksuilla TYY
järjestää jäsenilleen erilaisia palveluja, joista lisää
jäljempänä.
TYY on jäsentensä edunvalvonta- ja palvelujärjestö. TYY vaikuttaa aktiivisesti
yliopiston hallinnon eri tasoilla opiskelijan etujen puolesta ja tekee yhteistyötä
järjestöjen, esimerkiksi sinun ainejärjestösi ja Hybridi Turku ry:n kanssa. Lisäksi
ylioppilaskunnalla on toimivat keskusteluyhteydet muihin opiskelijan kannalta
keskeisiin tahoihin kuten Turun kaupunkiin, Turun ylioppilaskyläsäätiöön (TYS),
YTHS:ään ja Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL). Näiden yhteistyötahojen kanssa
TYY vaikuttaa ajankohtaisiin asioihin, kuten ateriatuen määrään tai Luonnontieteiden
ja tekniikan tiedekunnan jakautumiseen.
TYY:n toimisto (Rehtorinpellonkatu 4 A, eli ylioppilastalo A) palvelee sinua monin
tavoin. Kansliasta voit hankkia ylioppilaslakkiisi TYYn siipisoihdun Helsingin
yliopiston lyyran tilalle. Lisäksi TYYn kansliasta voit lainata esimerkiksi Tyymamuoviastiastoa, videotykkiä, rintamerkki- tai laminointikonetta. Voit myös vuokrata
erilaisia tapahtumia varten TYYn saunatiloja, Turku-salia, Q-taloa tai Osakuntasalia.
Lisätietoa saa TYYn nettisivuilta (tyy.fi).
TYYn varoilla julkaistaan Turun ylioppilaslehteä eli Tylkkäriä, joka on journalistisesti
riippumaton opiskelijalehteä. Tylkkäri ilmestyy paperisena aikakauslehtenä 6 kertaa
lukuvuodessa, mutta ajankohtaisia juttuja voi lukea myös sen nettisivuilta. TYY on
myös osakkaana Unica Oy:ssä, joka pyörittää ruokala- ja kahvilatoimintaa
kampusalueella.
TYYn
neuvontalakimiehet
ja
oikeusaputoimikunta
ovat
käytettävissäsi lainopilliseen neuvontaan kaikille yliopiston opiskelijoille.
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Sinua palvelee myös TYYn henkilökunta, jonka löydät TYYn toimistosta (YO-talo A:n
ensimmäisestä kerroksesta). Pääsihteeri toimii muun henkilöstön esihenkilönä ja
hoitaa ylioppilaskunnan taloutta ja hallintoa. Pääsihteeri toimii myös edustajiston
kokousten sihteerinä sekä valvoo koko organisaation toimivuutta.
Koulutuspoliittisen
asiantuntijan
tehtäviin
kuuluu
opiskelun
edellytysten
parantaminen Turun yliopistossa ja opiskelijoiden neuvonta esimerkiksi kurssien
arvosteluun liittyvissä ongelmissa. Lisäksi hän kouluttaa ja neuvoo yliopistohallinnon
opiskelijaedustajia.
Sosiaalipoliittinen
asiantuntija
työskentelee
opiskelijan
toimeentuloon, terveydenhuoltoon, asumiseen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden
parissa.
Kansainvälisten
asioiden
asiantuntija
vastaa
opiskelijoiden
kansainvälistymiseen liittyvistä asioista. Lisäksi kv-asiantuntija hallinnoi TYYn
kehitysyhteistyöhankkeita.
Sosiaali-,
koulutuspoliittiset
ja
kansainvälisyys
asiantuntijat
ovat
myös
häirintäyhdyshenkilöitä eli heihin voi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä, jos kohtaa
häirintää tai epäasiallista kohtelua. Heidän yhteystiedot löytyvät TYYn nettisivuilta
työntekijät kohdasta. Järjestö- ja hallintoasiantuntija vastaa mm. ainejärjestöasioista.
Viestintävastaava vastaa nimensä mukaisesti TYYn sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.
Tapahtumatuottaja päävastuu on tuottaa perinteikkäitä TYYn perinteikkäitä
tapahtumia, kuten Yhdistymisen vuosipäivä, Vapun perinnetapahtumat, TYYlikäs
avaus sekä Porthanin päivän ja Itsenäisyyspäivän kulkueet.
TYYn korkein päättävä elin on edustajisto, joka valitaan kahden vuoden välein
yleisissä vaaleissa, viimeksi kaudeksi 2020-2021. Olet ylioppilaskunnan jäsenenä
oikeutettu äänestämään tai asettumaan itse ehdolle. Edustajisto käyttää korkeinta
päätösvaltaa ylioppilaskunnassa ja valitsee luottamushenkilöt.
TYYn arkipäivän toiminnan toteutumisesta vastaa edustajiston vuosittain valitsema
hallitus, joka toteuttaa työntekijöiden avustuksella edustajiston tahtoa. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja yleensä kuusi muuta jäsentä, joiden kesken jaetaan
toiminnan keskeisimmät sektorit. He käyttävät hallitusvuotensa aikana
hallitustoimintaan runsaasti aikaa. Siksi he eivät juuri opiskele ja saavat
hallitustoiminnasta noin opintotuen suuruisen korvauksen.
TYYssä on lisäksi neljä siipeä (yhdenvertaisuus-, kehitysyhteistyö-, kansainvälisyys-, ja
ympäristösiipi), jotka toimivat yhdyssiteenä jäsenistön ja TYYn toimiston väen välillä.
Siivet kokoontuvat keskustelemaan alaansa kuuluvista asioista ja järjestävät lisäksi
seminaareja ja tapahtumia. Siipien toimintaan voi osallistua kuka tahansa TYYn jäsen,
myös sinä.
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TYY ei olisi mitään ilman sen n. 140 jäsenjärjestöä. Järjestöistä noin puolet on
ainejärjestöjä ja loput monenlaisia harrastusjärjestöjä poliittisista yhdistyksistä
urheiluseuroihin, kuoroihin ja osakuntiin. Löydät varmasti yhdistysten joukosta itseäsi
kiinnostavan.
Lisätietoja ylioppilaskunnasta ja sen toiminnasta: www.tyy.fi. Ole rohkeasti yhteydessä
TYYn toimijoihin ja lähde itse mukaan toimintaan TYYn siipiin, edustajistoon tai
hallitukseen.

Otteita ylioppilaskunnan historiasta
Turun yliopiston ensimmäinen lukukausi alkoi 27.6.1922. Kolmea viikkoa myöhemmin
yliopiston rehtori kutsui ylioppilaat koolle perustamaan ylioppilaskuntaa.
Ylioppilaselämä alkoi yliopiston henkilökunnan, opettajien ja ylioppilaiden
illanvietolla 28.7.1922. Syksyllä 2012 TYY vietti 90-vuotisjuhlaansa. Vuoden päästä,
vuonna 2022, vietetään TYYn satavuotisjuhlaa.
TYYn vuosijuhlapäivä on Porthanin päivä 9.11. Nykyisin varsinainen juhla vietetään
Porthanin päivää seuraavana lauantaina. Henrik Gabriel Porthan (1739- 1804) toimi
akateemisen uransa aikana mm. Turun akatemian kirjastonhoitajana ja
kaunopuheisuuden professorina.
Paavali Juusteinin piispainkronikasta laatimiensa selvitysten vuoksi Porthania
pidetään myös suomalaisen historiantutkimuksen isänä. Vanhan suurtorin viereiseen
puistoon vuonna 1864 pystytetty Porthanin patsas oli aikanaan Suomen ensimmäinen
julkinen kuvapatsas.
Ylioppilaskunnan tunnus on yliopistonkin tunnuksena toimiva siipisoihtu.
Siipisoihdun soihtu kuvaa tieteen ympärilleen luomaa valoa ja soihdun siivet tuon
valaisevan tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Ylioppilaslakin siipisoihtu on ollut
käytössä vuodesta 1927. (Helsingin yliopiston lyyran tilalle kiinnitettävän lakkimerkin
voi ostaa TYYn kansliasta)
Opiskelijayhdistysten synty
TYYn kuoro on toiminut ylioppilaskunnassa ensimmäisistä toimintavuosista asti.
Vuonna 1925 kuoro aloitti toimintansa ylioppilasyhdistyksenä. Osakuntien edeltäjät,
maakuntakerhot, perustettiin vuosina 1925–1928.
Opinalakohtaisia harrasteyhdistyksiä perustettiin jo 1920-luvulla, mutta nykyiset
ainejärjestöt ovat pääasiassa sotien jälkeiseltä ajalta. Turun yliopiston kemistit (TYK ry)
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perustettiin vuonna 1935 ja se on tulkinnasta riippuen TYYn vanhin tai toiseksi vanhin
ainejärjestö. Opettajainkoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijajärjestö Opekas ry
katsoo historiansa ulottuvan vuoteen 1896, jolloin Rauman seminaarin ensimmäiset
opiskelijat perustivat oman opiskelijakuntansa.
Suhde Åbo Akademiin
Turun yliopiston ja ylioppilaskunnan alkuaikojen historiassa 1920- ja 1930-lukujen
kielikiistoilla oli merkittävä rooli. Eräs Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Åbo
Akademis studentkårin (ÅAS) tervehenkisen kisailun muoto olivat soutukilpailut, jotka
järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 1927. Soutukilpailujen perinnettä jatkavat
yhä edelleen järjestettävät Aurasoudut. Katsojamäärissä jäädään nykyisin tosin kauas
vanhoista ennätyksistä, sillä parhaimmillaan soutuja on seurannut yli
kymmenentuhatta katsojaa.
Keväästä 1945 syksyyn 1957 yliopiston opiskelijoita kosketti liikuntapakko. Pakolliset
urheiluharjoitukset saattoi korvata osallistumalla ylioppilaskunnan liikuntayhdistysten
toimintaan. ”Varmistaakseen talven 1945–1946 polttopuunsa Ylioppilaskunta
valmisteli jo helmikuussa mottimetsään menoa. - - Pian tämän jälkeen ÅAS haastoi
kunnan mottiotteluun. Ylioppilaskuntien välinen ’rehellinen kaksintaistelu aseina
sahat ja kirveet’ käytiin useana sunnuntaina Liedossa. TYY voitti ottelun 213 motilla.”
(Ketonen 2001).
Vapun lakitus Taidemuseon mäellä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1949.
1950-luvulta nykypäivään Suomen ylioppilaskuntien liitto perusti Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön vuonna 1954. Ylioppilaskuntien terveydenhuoltotoiminta oli
alkanut tuberkuloositarkastuksista jo ennen sotia.
Vuonna 1951 ylioppilaskunta aloitti aktiivisen varainkeruun ylioppilastalon
rakentamiseksi. (Ylioppilastalon rakentamista oli tosin suunniteltu jo 1930-luvulta
alkaen ja ensimmäiset varainkeräyksetkin oli järjestetty silloin.) Presidentti Paasikivi
kunnioitti peruskiven muuraustilaisuutta jo saman vuoden elokuussa. Ylioppilastalo
(nykyisin Yo-talo A ) valmistui 1.7.1952. Ylioppilastalon kolmas vaihe (C-talo) valmistui
1956. Ylioppilastalojen jälkeen uusia rakennushankkeita varten perustettiin Turun
ylioppilaskyläsäätiö (TYS).
Maakuntakerhot muuttuivat osakunniksi 1957. Helsingin yliopiston osakunnat
vaativat, että turkulaiset osakunnat eivät saa olla samannimisiä niiden kanssa.
Nimiriidan aikana mm. Helsingin ja Turun Varsinaissuomalaisista osakunnista
käytettiin lyhennettä VSO, kunnes Turun Varsinaissuomalainen osakunta alkoi käyttää
lyhennettä TVO.
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Talvella 1969 joukko ylioppilaskunnan jäseniä protestoi Tylkkärin liian
vasemmistolaista linjaa polttamalla lehtirovion Kauppatorilla. Protestiin osallistui
arviolta 300–400 henkeä. 1970-luvulla ylioppilaselämä politisoitui muutenkin
vahvasti. Ylioppilaskunnan vaaleihin liittyi monenlaista ilkivaltaa. Keväällä 1972
turvauduttiin jo varsin vakaviin menetelmiin, kun Akateemisensosiaalidemokraattisen
yhdistyksen (ASY) tiloissa räjähti pommi. ”Ikkunatsärkyivät ja irtaimisto kärsi
vahinkoa.”
Vuonna 1975 ylioppilaskunta perusti liiketoimintaansa varten Iskeri Oy:n. Yrityksen
toimialaa olivat kahvila-, ravintola- ja anniskeluravintolatoiminta, kongressi- ja
kurssipalvelujen tuottaminen sekä toimisto-, viihde- ja ohjelmapalvelut.
Yritystoiminta johti keväällä 1980 konkurssiin.
Yritystoimintaa jatkettiin pienimuotoisena 1990-luvulla, ja 1990-luvun lopussa
yhteistyössä Fazer Amican kanssa perustettiin opiskelijaravintolayritys Unica. TYY
omistaa Unicasta 51 prosenttia.
Yliopistolain uudistamisen myötä TYY ja TuKY (Turun kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunta) yhdistyivät vuoden 2010 alussa. TYY juhlii satavuotisiaan vuonna
2022.
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Hybridiaani ja edustajisto
Ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi
vuotta. Edustajistossa on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla Turun yliopiston
opiskelijoiden keskuudesta. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki
ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavat vaalit järjestetään tänä syksynä 27.10.-3.11.2021.
Luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijoilla on edustajistovaaleissa oma
puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä, Hybridiaani. Viime vaaleissa Hybridiaani
menestyi erinomaisesti ja lisäsi paikkamääräänsä edellisen kauden viidestä paikasta
seitsemään, samalla nousten näin kolmen suurimman ryhmän joukkoon. Muita
ryhmiä ovat TSE-lista (8 paikkaa), TYY Terveeksi (7 paikkaa), Vihreä Vasemmisto (5
paikkaa), Vihreä lista (4 paikkaa), Ryhmä Lex (4 paikkaa), Soihdunkantajat (3 paikkaa),
Humanistilista (1 paikka), Eduxi (1 paikka) ja Kokoomus (1 paikka).
Hybridiaanin vaaliteemoja kuluvalla kaudella 2020–2021 ovat olleet:
Monipuoliset tilat
Järjestöille tiloja omaan käyttöön (esim. toimistot)
Kaikille saavutettavat tilat
Tiloja vapaa-ajan tapahtumiin sekä opiskeluja varten
Järjestökenttä
Järjestöt suuressa roolissa yhteisöllisyyden mahdollistamisessa
TYYn monipuoliset järjestökoulutukset tutuksi
Monipuolisia palveluita TYYltä järjestöille
Opiskelujen joustavuus
Opiskelu mahdollisimman joustavaksi kaikille
Jokaisella opiskelijalla mahdollisuus sähköiseen tenttiin
Pakollisten luentoläsnäolojen vähentäminen
Opinto-oikeuden pidentäminen
Myös opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen sekä tuutorointi ovat Hybridiaanille
tärkeitä teemoja. Hybridiaani tekee laajasti yhteistyötä muiden edustajistoryhmien
kanssa ja osallistuu myös Hybridin tapahtumiin. Lisätietoa Hybridiaanista löytyy
ryhmän
Instagram-tililtä
(@hybridiaani),
käykää
seuraamassa!
Mikäli
opiskelijavaikuttaminen kiinnostaa ja haluat asettua vaaleissa ehdolle, ota meihin
rohkeasti yhteyttä (Hybridiaanin ryhmäpuheenjohtaja Olli Laaksoaho, olilla@utu.fi)
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Hybridi Turku ry
Hybridi Turku ry, lyhyemmin Hybridi on
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
etu- ja yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen jäseninä
on myös teknillisen tiedekunnan järjestöjä, sekä
HybridiSpeksi ry kannatusjäsenenä. Hybridi
tukee
ainejärjestöjen
toimintaa,
auttaa
opintoasioiden ajamisessa ja järjestää koko
tiedekunnan
opiskelijoille
suunnattuja
tapahtumia. Uusille opiskelijoille Hybridi näkyy
parhaiten tämän oppaan, pilttikassin ja syksyn
tapahtumien muodossa. Ylioppilaskunnassa
Hybridi
rinnastetaan
muihin
tiedekuntajärjestöihin, kuten oikeustieteellisen
Lexiin ja yhteiskunta- sekä kasvatustieteellisen
Indexiin.
Hybridin tapahtumia syksyllä ovat muun muassa Syys- ja VappuStartti ja uudet
opiskelijat yhteen keräävä Piltti- ja fuksi-iltamat. Hybridi järjestää tapahtumia myös
keväällä sekä monista muista järjestöistä poiketen kesällä. Vuosittaisia ekskursioita
järjestetään opiskelijatapahtumiin, mm. MM-kyykkään Hervannan kampukselle, sekä
ulkomaille toisiin opiskelijakaupunkeihin.
Yhdistys on perustettu marraskuussa 2004. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan
syyskokouksessa joulukuussa. Hybridin hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 8 jäsentä,
jotka edustavat Asteriskia, Deltaa, Digitiä, IVA:a, Pultereita ja TYK ry:tä. Lisäksi
yhdistyksellä on muutama toimihenkilö vuosittain. Hallitukseen saat yhteyden
osoitteesta hybridi@utu.fi.
Lisää toiminnastamme pääset lukemaan osoitteesta hybridi.fi (joskin kotisivut
uudistuvat piakkoin). Myös yhdistyksen instagram-tili @hybridiry kannattaa ottaa
seurantaan!
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Asteriski ry
Asteriski
ry
on
Turun
yliopiston
tietojenkäsittelytieteiden
opiskelijoiden
ainejärjestö, jonka jäsenet tunnistat kirkkaan
vihreistä haalareista. Asteriski on perustettu
vuonna 1972 harjoittamaan edunvalvontaa sekä
parantamaan riskien, eli Turun yliopiston tktopiskelijoiden, elämänlaatua erilaisten vapaaajan aktiviteettien avulla. Nämä illanvietot
sisältävät
mm.
opiskelijabileitä,
kulttuuritapahtumia,
yritysekskursioita,
urheilua
sekä
pelija
saunailtoja.
Merkittävimpiä tapahtumia lukuvuoden aikana
ovat Legendaariset Pokémon-bileet, ATK-YTP,
Pikkujoulut sekä Kevätsauna.
Vapaa-ajan toiminnan lisäksi Asteriski toimii myös opiskelijoiden ja yliopiston
välisenä rajapintana. Opintoasioissa kannattaa ottaa yhteyttä yhdistyksen
opintovastaavaan, jonka moniin vaikutuskanaviin kuuluu mm. Tietotekniikan
laitoksen opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen epävirallinen foorumi,
opintotiimi.
Toimistolla, jonka Asteriski jakaa Digit ry:n kanssa, voi vaihtaa kuulumiset ja nauttia
päivän kahvit samalla kun rentoutuu toimiston ylellisten puitteiden parissa. Toimisto
on auki käytännössä aina, kun paikalla on joku yhdistyksen jäsen, sekä lukuvuoden
aikana kerran viikossa viralliseen päivystysaikaan.
Asteriskin toiminnan ylläpitämisestä huolehtii hallitus, joka valitaan syyskokouksessa
kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen toimintaan voi myös hypätä mukaan
toimihenkilöpestin tai toimikunnan jäsenyyden avulla. Toimikunnat huolehtivat esim.
joidenkin tapahtumien järjestelyistä ja toimihenkilöillä on jokaisella oma vastuualue.
Kiinnostuitko toiminnastamme? Yhdistyksen tiedotusta voit seurata Instagramista,
sähköpostilistalta, yhdistyksen Discord-palvelimelta sekä tietenkin nettisivuilta
(www.asteriski.fi), josta löydät linkit näihin kaikkiin kanaviin sekä paljon muuta. Kaikki
riskit ja riskimieliset voivat liittyä Asteriskin jäseneksi helposti ja nopeasti osoitteessa
www.asteriski.fi/jasenyys.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja nähdään syksyllä!
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Delta ry
Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten
tieteiden opiskelijoiden yhdistys Delta ry on
avoin kaikille Turun yliopistossa matemaattisia
tai fysikaalisia tieteitä opiskeleville tai niistä
kiinnostuneille henkilöille. Delta ajaa jäsenistön
etuja ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja
henkilökunnan välillä sekä järjestää tapahtumia.
Kaiken toiminnan tarkoituksena on, että
opiskelu olisi sujuvaa ja opiskeluaika mukavaa.
Deltan toimiston löytää kulkemalla Quantum-rakennuksen ensimmäisen kerroksen
pääovista ja kääntymällä oikealle. Toimisto on mukava kokoontumispaikka, jonne voit
tulla viettämään aikaa, juomaan kahvia, tekemään demoja tai vaikkapa lukemaan
päivän lehden. Hallitus päivystää toimistolla kolmesti viikossa: ti-to 12:00–13:15.
Tällöin voit ostaa luentomonisteita ja haalarimerkkejä ja liittyä jäseneksi.
Yhdistyksemme hallitus myös kokoustaa toimistolla, ja seuraavan kokouksen
ajankohdan löydät mm. toimiston tussitaululta. Kokoukseen voit osallistua vapaasti,
tai tulla vaikka esittää omia ideoitasi!
Yhdistyksemme
toiminnasta
saat
parhaiten
tietoa
ilmoittautumalla
deltafan sähköpostilistalle (esim. ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi hallituksemme
jäsenelle), seuraamalla Deltan Instagram-tiliä sekä Deltan kotisivuja (delta.utu.fi).
Tapahtumia laitamme myös Facebookiin. Julkaisemme ainejärjestölehti Potenssia,
josta löydät jäsentemme kirjoittamia artikkeleja, testejä ja mahdollisesti myös hauskat
puuhasivut. Delta on urheillut aktiivisesti koko historiansa ajan ja osallistuu edelleen
urheiluturnauksiin. Vuosittain järjestetään mielenkiintoisista lajeista koostuva
osakilpailu Ewert-kup. Delta järjestää myös erilaisia lajikokeiluja, esimerkiksi syksyllä
uusille opiskelijoille seinäkiipeilyä. Viikoittain on yhteinen liikuntavuoro muiden
järjestöjen kanssa. Siitä saa lisätietoja liittymällä Facebookissa olevaan Yliopistonmäen
yhteisliikunta -ryhmään.
Deltalaisten kulttuurisivistystä vaalitaan järjestämällä lippujen ryhmätilauksia tai
erilaisia kulttuuriekskursioja. Järjestämme n. kuukausittain myös seurapeli-illan sekä
lukupiirin tapaamisen. Yhteyttä pidetään myös sopivien alojen yrityksiin esimerkiksi
vierailujen muodossa. Vuosittain matkataan lisäksi Suomen fysiikan- ja
matematiikanopiskelijat ry:n valtakunnalliseen IntegraatioFest-tapahtumaan.
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Deltan bileet ovat tutuin toimintamuoto monille opiskelijoille. Bileiden ja sitsien
ohella deltalaisten suosikkitapahtumia ovat esimerkiksi syksyn ja kevään kaljaviestit,
jotka ovat mukava ja helppo tapa tutustua Turun ravintolakulttuuriin. Joulun edellä
järjestetään joulujuhla ja kevät huipentuu kevätsaunaan Ruissalossa. Olemalla
aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa saat koko opiskelustasi enemmän irti.
Lämpimästi tervetuloa Deltan toimintaan!

Digit ry
Digit ry on perustettu ammoisina aikoina viime
vuosituhannen loppumetreillä palvelemaan
Turun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan DIopiskelijoiden etuja ja pyrkimyksiä. Digit on
kasvanut ja voimistunut vahvaksi omaa
teekkari-identiteettiään
vaalivaksi
tahoksi
tuomaan teekkareiden ilosanomaa Turun
kampukselle ja kaduille yhdessä viiden muun
turkulaisen
teekkarikillan
kanssa.
Killan
kotisivut löytyvät osoitteesta www.digit.fi
Digit ry on Turun yliopiston suurin ja vanhin teekkarikilta, joka tekee läheistä
yhteistyötä biotekniikan opiskelijoiden killan, eli pikkusisaruksensa Nucleus ry:n
kanssa. Turun yliopiston tekniikan laajennuksen myötä Digit ja Nucleus saivat
perheenlisäystä, kun materiaali- ja konetekniikka aloittivat Turun yliopistossa syksyllä
2020. Järjestönä Digit on ketterä ja monimuotoinen toimija, sillä killan ytimestä löytyy
paljon järjestöaktiiveja täysin eri taustoilta. Digitillä on vakiintunut jalansija Turun
opiskelijaelämäskenessä ja vuodesta toiseen digittejä löytää tapahtumasta kuin
tapahtumasta ympäri Suomea. Nuoruudesta ja pienestä koosta johtuen Digit on hyvin
dynaaminen ja ympäristöönsä sopeutuva yhdistys, jolla on myös hyvät ja aktiiviset
suhteet muihin Turun seudun it-alan opiskelijajärjestöihin.
Digit ry:n toimintaa ohjaava elin, eli ainejärjestön hallitus päivystää Agoran kellarissa
kiltahuoneella kerran viikossa. Killan jäsenille kiltahuone on avoinna viikon jokaisena
päivänä. “Kiltikseltä” löytää käytännössä aina jonkun opiskelemasta, pelailemasta tai
muuten vain hengailemasta. Kasvava kilta kärsii myös hieman kasvukivuista tilojen
suhteen: erityisesti alkusyksyllä, kun opiskelijat heräilevät kesälomiltaan, voi
kiltahuoneella olla hieman ahdasta. Älä anna tämän kuitenkaan säikäyttää, sillä niin
kiltikselle kuin saunaankin, mukaan mahtuu aina yksi lisää!
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Opiskelurintaman lisäksi digitit ovat aktiivisia myös opiskelijaelämän puolella:
aktiiviset liikunta- ja urheiluryhmät kokoontuvat liikkumaan ja pelaamaan niin huvin
vuoksi kuin kisatakseen ja ympäri Suomea (ja Eurooppaa) järjestettävistä
opiskelijatapahtumista tuppaa löytämään aina vähintään yhden Digitin. Digitiltä
löytyy joka vuosi useampi edustusjoukkue Tampereella järjestettäviin Akateemisen
Kyykän MM-kilpailuihin, Beer Pong Turun riveissä seisoo sankoin joukoin digittejä ja
Turun legendaarisimmat sitsit ovat Digitin järjestämät. Ikonisimpia tapahtumia
Suomen mittakaavalla ovat jokavuotiset Titeenien Taistot ja Turun teekkariwappu,
sekä lisäksi paikallisempina tapahtumina kiltamme vuosijuhlat ja opiskelusyksyn
käynnistävä orientaatioviikko
Digitillä on edustajia niin koulutusohjelmaamme vaikuttavissa elimissä kuin
turkulaista teekkarielämää ohjaavassa Teekkarikomissiossakin. Alati kehittyvässä ja
jatkuvassa yhteistyössä Turun yliopiston henkilökunnan kanssa yliopiston tekniikan
opiskelijat muokkaavat ja parantavat sekä olemassa olevien että uusien DI-tutkintojen
raameja. Opiskelijoiden edunvalvontatyö onkin ainejärjestöjen tärkeimpiä tehtäviä!
Tietotekniikan opiskelijat ovat yleisesti ottaen rentoja ja heittäytyviä tyyppejä, eikä
olekaan harvinaista nähdä mustahaalarisia teekkareita hengaamassa muiden alojen
opiskelijoiden kanssa mitä eriskummallisimmissa paikoissa. Ei siis kannata jännittää
mukaan lähtemistä, sovit joukkoon aivan varmasti. Nähdään syksyllä!

In Vitro Aboensis IVA ry
In Vitro Aboensis IVA ry, tuttavallisemmin IVA,
on biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Yhdistyksemme nimi aukeaa harvoille ja
valituille, ja kysyville kukin voi säveltää oman
versionsa
turkulaisesta
koeputkessa,
kasvatusmaljalla jne. Reilu parikymppinen
koulutusohjelmamme siirtyi 10 vuotta sitten
matemaattis-luonnontieteellisestä
tiedekunnasta lääketieteelliseen tiedekuntaan ja
muutama vuosi takaperin nimikin vaihtui
biolääketieteeseen (ent. terveyden biotieteet).
Tiedekuntaerosta huolimatta pidämme tiiviisti
yhteyttä entisen tiedekuntamme järjestöihin!
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IVA järjestää monenlaista vapaa-ajan toimintaa muun muassa bileitä, sitsejä,
vuosijuhlia, viini-iltoja, pikkujouluja sekä etkoja! Vuoden kohokohtia ovat esimerkiksi
Pool Partyt, jotka keräävät ivalaisia yhteen kaikilta vuosikursseilta. Myöhemmin
syksyllä IVAn fetukset (suom. sikiöt eli lääketieteellisen tiedekunnan uudet opiskelijat)
pääsevät kokemaan myös IVA-kasteen. IVA on melko pieni ainejärjestö, mutta
olemme aktiivisesti mukana opiskelijaelämän riennoissa ja järjestämme usein
tapahtumia muiden järjestöjen kanssa. Meitä voi bongata myös osallistumasta milloin
mihinkin tapahtumaan tuntomerkkinämme iloisen keltaiset haalarit!
Juhlinnan
lisäksi
tarjoamme
jäsenistöllemme
lajikokeiluja,
peli-iltoja,
haalarimerkkiompeluita ja paljon muuta. Edistämme myös verkostoitumista ja
työllistymistä erilaisilla alumnitapahtumilla, ekskursioilla sekä kesätyöinfoilla. IVAn
hallitus valvoo jäsenistönsä etua tiedekunnassa ja tekee jatkuvaa työtä
koulutusohjelmiensa kehittämiseksi. Jos mieleen putkahtaa kehitysideoita, huolia tai
kysymyksiä liittyen opiskeluun tai järjestön toimintaan, hallituslaisiin voi ottaa
rohkeasti yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla iva@utu.fi.
Ainejärjestömme toiminnan keskus ja ivalaisten pesäkolo on oma Toimistomme, joka
löytyy Dentalian rakennuksesta. Toimisto toimii ivalaisten kohtaamispaikkana ja se on
avoinna kaikille jäsenillemme joka päivä klo 06–22. Henkisen tuen ja juttuseuran
ohella Toimistosta löytyy vaikka mitä muuta: meillä on esimerkiksi tietokoneita,
tulostin, iso televisioruutu, kotiteatteri, kirjalainaamo ja jopa kylpyamme! Pöytiä
riittää ryhmätöihin sekä itsenäiseen opiskeluun ja mukavilla sohvilla pystyy ottamaan
vaikka nokoset luentojen välillä. Keittiöstä voit hakea myös kupillisen kahvia tai teetä
ainejärjestön piikkiin!
Jos IVAn toiminta kiinnostaa, niin helpoiten tietoa keltahaalarisen joukkomme
liikkeistä saat seuraamalla IVAa Instagramissa @invitroaboensis. Tiedotamme
ahkerasti ajankohtaisista asioista somessa sekä IVApostilla, johon saat pääsyn
jäsenenä.
Lisätietoja
löytyy
ainejärjestömme
nettisivuilta
osoitteesta
http://tyyala.utu.fi/iva/.
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Nucleus ry
Nucleus ry on vuonna 2008 perustettu
biotekniikan ja elintarvikekehityksen diplomiinsinööriopiskelijoiden ainejärjestö. Olemme
yksi Turun kuudesta teekkarikillasta, ja Turun
yliopiston teekkarikilloista toiseksi vanhin.
Teekkariperinteet ja -kulttuuri ovat näkyvä osa
toimintaamme, ja jo ensimmäisen vuoden
aikana tutuksi tulevat varmasti ainakin
teekkarilakki, monet laulut ja sitsitavat,
teekkarihymni,
-keksinnöt,
-jäynät
ja
wappulehti.
Nucleus tekee tiivistä yhteistyötä mm. teekkarikiltojen sekä Hybridin muiden
ainejärjestöjen kanssa. Meillä myös täysin poikkitieteellistä yhteistyötä muiden Turun
yliopiston ja Turun AMK:n aine- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Perinteisten
baaribileiden ja sitsien lisäksi järjestämme monenlaisia muitakin tapahtumia, aina
kokkikerhosta lajikokeiluihin ja afterworkkeihin.
Monelle nucleuslaiselle vuoden kohokohta on RekomBIOnaatio, jossa bioteekkarit
ympäri Suomea kokoontuvat yhteen kaupunkiin viikonlopuksi, vierailevat paikallisissa
yrityksissä, sitsaavat ja tutustuvat toisiinsa. Tänä vuonna tämä spektaakkeli rantautuu
Turkuun, joten itse kukin pääsee varmasti mukaan rekotunnelmaan.
Nucleuksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu vapaa-ajanviettomahdollisuuksien
järjestämisen lisäksi opiskelijoidemme edunvalvonta. Pidämme tiiviisti yhteyttä
biokemian laitoksen opetushenkilökuntaan ja opiskelijoitamme on mukana
vaikuttamassa myös tiedekuntatasolla. Mikäli opiskeluun liittyen ilmenee epäkohtia
tai huolia, älä epäröi ottaa yhteyttä esimerkiksi ainejärjestömme kopoihin eli
koulutuspoliittisiin vastaaviin.
Nucleuksen ainejärjestötila, pieni, mutta kodikas kiltahuoneemme, sijaitsee Agoran
kellarikerroksessa. Kiltiksellä on mahdollista keittää kahvia tai teetä, opiskella, muuten
vain istuskella ja hallituslaisen ollessa paikalla ostaa haalarimerkkejä tai liittyä
kiltamme jäseneksi.
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Lopuksi haluamme toivottaa kaikki uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi Turun
yliopistoon. Olette tehneet hyvän valinnan opiskelijakaupungin suhteen! Mikäli olet
juuri biotekniikan fuksi tai haluat muuten kuulla enemmän Nucleuksen toiminnasta,
vieraile verkkosivuillamme nucleus.fi ja seuraa meitä facebookissa (Nucleus ry) ja
instagramissa (@nucleus_ry).

Pulterit ry
Pulterit ry on vuonna 1960 perustettu Turun
yliopiston sekä Åbo Akademin geologian
opiskelijoiden
ainejärjestö.
Järjestömme
alkutaipaleella nimi oli Turun geologit – Åbo
Geologer ry, joka muutettiin vuonna 1980
Pulterit ry:ksi. Olemmekin hyvin ainutlaatuinen
ainejärjestö edustaessamme kahta yliopistoa
sekä kaksikielisyyttä, mikä näkyy myös
opintojemme rakenteessa.
Vuodesta 2016 lähtien Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian laitokset ovat
sijainneet Geotalossa (paremmin tunnettu nimellä GT), joka sijaitsee aivan
Tuomiokirkon kupeessa. Yhteiset tilat ovat mahdollistaneet ennen erillään olleiden
laitosten ja opiskelijoidemme lähentymisen ja yhteistyön parantumisen. Lisäksi
Geotalomme pitää sisällään kattavat tilat opiskeluun ja yhdessä oloon. Jaamme
toimistomme Vare ry:n (Turun yliopiston arkeologit) kanssa ja yhteisen tilamme
löytääkin Geotalon 4. kerroksesta.
Ainejärjestömme järjestää vuoden aikana useita erilaisia tapahtumia, joita
järjestämme
yhteistyössä
matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan
ainejärjestöjen kanssa. Lisäksi meillä on poikkitieteellistä yhteistyötä muiden
tiedekuntien ainejärjestöjen kanssa sekä Åbo Akademin ainejärjestöjen kanssa.
Perinteisten tapahtumien lisäksi meillä on paljon muitakin tapahtumia, kuten peliiltoja sekä leffamaratoneja. Vuoden kohokohtana järjestämme jäsenistöllemme
ulkomaan ekskursion, jossa yhdistyy geologian tuntemus ulkomailla sekä hauskanpito
pultereiden kesken.
Geologian opiskelijoita on myös Oulussa ja Helsingissä, joiden kanssa pidämme
läheisiä välejä. Pultereiden suurimpia tapahtumia vuodessa onkin KaKa
(kaupunkikartoitus), jossa geologian opiskelijat ympäri Suomea saapuvat juhlimaan
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yhdessä. Tänä vuonna pääsemmekin toimimaan isäntäkaupunkina tälle tapahtumalle,
joten kiviä on rantautumassa Turkuun syssymmällä.
Pulterit valvoo jäsenistönsä etua niin tiedekunnassamme ja laitoksellamme
vaikuttamalla päätöksentekoon sekä tarjoamalla opiskelijoille informaatiota
opiskeluun liittyen. Olemme myös todella läheisissä väleissä laitosten henkilökunnan
kanssa, jotta pystymme vaikuttamaan suoraan opetuksen laatuun ja olla parantamassa
opiskelijoiden hyvinvointia.
Haluammekin toivottaa kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Turun yliopistoon!
Mikäli meidän tarinamme kiinnostaa enemmän niin Pulterit löytää sosiaalisesta
mediasta Instagramista (pulteritry) ja Facebookista (Pulterit ry). Lisäksi muista käydä
katsomassa meidän uudehkoja nettisivuja (pulterit.utu.fi)!
Toivottavasti
toiminnassa!

näemme

syksyllä

ja

tulkaa

ihmeessä

pyörähtämään

Pulterien

Synapsi ry
Synapsi ry on vuonna 1962 perustettu
maantieteen ja biologian ainejärjestö. Synapsin
tehtävänä on valvoa jäseniensä etua, pitää
yhteyttä pääaineidemme laitoksiin sekä muihin
opiskelijajärjestöihin, ja tietenkin järjestää
monipuolista opiskeluun ja vapaa-aikaan
liittyvää toimintaa.
Synapsi järjestää monenmoisia bakkanaaleja ja aktiviteetteja vuoden mittaan, ja niihin
ovat kaikki synapsilaiset tervetulleita. Synapsilaisten bravuuri on ehdottomasti sitsit,
eli akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan, yleensä annetun
teeman mukaisesti. Sitseillä ei laulutaidolla ole merkitystä, koska illan edetessä yksi,
jos toinenkin menettää sävelkorvansa. Juhlien lisäksi Synapsi järjestää myös muun
muassa koti- ja ulkomaan ekskursioita, lyhyempiä ja pidempiä luontoretkiä sekä
vaikkapa liikunnallisia lajikokeiluja. Joskus myös hengaillaan rennosti ja pidetään
leffailtoja, tai käydään tekemässä jotain kulttuurillisesti intellektuaalista. Löytyy
Synapsilta myös oma geokätkökin.
Synapsilla on toimisto, synapsilaisten oma kotipesä, Naturan 3. kerroksessa.
Toimistolle pääsee Quantumin puoleisesta portaikosta. Ovea pidetään lukossa toimis-
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ton ollessa tyhjillään, mutta jokaisella synapsilaisella on oikeus toimiston käyttöön,
joten avainlokeron koodia kannattaa rohkeasti kysyä! Toimistolla synapsilaiset saavat
nautiskella kahvia ja teetä Synapsin piikkiin, ja myytävänä on pieniä herkkuja
auttamaan iltapäivien pänttäyksessä. Toimistolla voi myös jättää palautetta, ideoita ja
toiveita anonyymisti Synapsin hallitukselle palauteboksin kautta. Viikoittain
toimistolla pidetään päivystys, jolloin voi tulla ostamaan vaikkapa Synapsin
haalarimerkkejä tai laulukirjan.
Parhaiten Synapsin toiminnasta pysyy kärryillä sähköpostilistamme snapsi@utu.lists.fi
kautta, joten jokaisen synapsilaisen kannattaa liittyä tälle tiedon valtaväylälle.
Sähköpostitse tiedotamme kaikista toimintaamme liittyvistä asioista. Lisäksi Synapsin
ilosanomaa levitetään verkossa osoitteessa https://synapsi.utu.fi, mistä löydät muun
muassa tapahtumakalenterin, tietoa toiminnasta ja hallituksen sekä toimihenkilöiden
yhteystiedot. Hieman näppärämpiä tiedotuskanavia ovat myös Synapsin Instagram
@synapsiry sekä Synapsin omat whatsapp-ryhmät (virallinen, mölyryhmä ja kvryhmä), joihin voit liittyä nykäisemällä jotakuta hallituslaista hihasta. Sähköisesti koko
hallitukseen ja toimihenkilöstöön saa yhteyden sähköpostilla synapsi@lists.utu.fi,
mutta viestiä saa totta kai laittaa myös henkilökohtaisesti utumaililla.
Kaikki edellä mainittu ja vaikka mitä muuta on mahdollista Synapsi ry:n varsinaisille
jäsenille. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kuka vain Turun yliopistossa maantiedettä
tai biologiaa opiskeleva tai opiskellut henkilö, joko 7 €:n vuosimaksulla tai hintaan 15 €
/ 7 vuotta. Jäseneksi voi liittyä elokuun johdantoviikon aikana tai ympäri vuoden
toimistopäivystyksessä. Toivotamme kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi;
mitä enemmän synapsilaisia, sitä hauskempaa! Tervetuloa opiskelemaan kanssamme!

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
Turun Yliopiston Kemistit TYK ry eli TYK ry, on
1935 perustettu Turun yliopiston vanhin
ainejärjestö ja edustaa kaikkia Turun yliopiston
biokemian
ja
kemian
opiskelijoita.
Ainejärjestömme
toiminta
on
hyvin
monipuolista.
Lähimpänä
ainejärjestömme
sydäntä on tietysti jäsentemme hyvinvointi,
josta huolehdimme valvomalla etujamme
yliopiston
eri
hallintoelimissä
toimivien
jäsentemme kautta.
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Jäsenistön hyvinvointia pitää yllä ensisijaisesti hallitus sekä toimihenkilöt. Hallitus
valitaan joka vuosi syyskokouksessa. Toimihenkilöksi voi hakea kuka vaan
ainejärjestön jäsen, jolla riittää mielenkiintoa esim. bileiden järjestämiseen tai
somesisällön tuottamiseen.
Vapaa-ajan hyvinvointi on tärkeää ja yhdistyksemme onkin perinteisesti järjestänyt
kaupungin parhaita bileitä ja muita tapahtumia aina Kastajaisista Hullu Tiedemies sitseihin Kuohuviinitanssiaisia ja vuosijuhlia unohtamatta. Kemistit juhlivat aina, kun
siltä tuntuu!
Villin opiskelijaelämän vastapainona kemistit harrastavat myös ruumiin kulttuuria eli
liikuntaa: kokeilemme erilaisia tunnettuja tai tuntemattomia lajeja sekä osallistumme
eri lajien turnauksiin. Poikkeamme myös aika-ajoin muissa kulttuurillisissa
tapahtumissa, kuten elokuvissa. Kaiken lisäksi käymme tutustumassa menoon
muualla: pyrimme järjestämään ekskursioita niin kotimaahan kuin ulkomaillekin
kerran vuodessa.
Tiedotamme toiminnastamme Kinfo-sähköpostilistan, kotisivujen ja Discordin kautta.
Yhdistyksemme kotisivuilta osoitteesta tykry.fi löydät mm. tapahtumakalenterin,
ainejärjestön hallituksen yhteystiedot sekä erilaista materiaalia ainejärjestöömme
liittyen. Julkaisemme myös omaa ainejärjestölehteämme Tykkiä neljästi vuodessa,
josta voit löytää esim. selonteon yliopistonmäen parhaista vessoista.
TYK ry muutti uusiin tiloihin Aurumin ensimmäiseen kerrokseen. Tilalla ei vielä ole
nimeä, mutta se korvaa Toimistomme Arcanumilla. Päivystysaikoina voit ostaa esim.
haalarimerkkejä ja luentomonisteita tai liittyä yhdistyksemme jäseneksi – vuoden
jäsenyys on 5 euroa ja viiden vuoden jäsenyys 20 euroa. Uudet jäsenet ovat aina
tervetulleita joukkoomme!
Aurumin tilan lisäksi ainejärjestöllämme on PharmaCityn kuudennessa kerroksessa
oleskelutila nimeltä Vetokaappi. Vetokaappi toimii tukikohtana ensisijaisesti
biokemian opiskelijoille, joiden opiskelut keskittyvät Cityjen suunnalle.
Lisäksi ainejärjestöllämme on oma vapaa- ajanviettotila Kuuvuorella sijaitsevan Qtalon kellarissa. Q-talon tila, Kraatteri, palvelee jäsenistöä hengailun ja etkoilun
merkeissä sekä vapaasti vuokrattavana tilana. Lisäksi Kraatterilla on järjestetty erilaisia
teemailtoja, kuten esimerkiksi Muumimaraton sekä viini- ja juustoiltoja. Q-talon
kellarissa on Kraatterin lisäksi myös muiden järjestöjen tiloja, joten siellä on
mahdollisuus törmätä ihmisiin oman järjestön ulkopuolelta!
Törmäillään siis Aurumilla, Vetokaapissa ja tapahtumissa!
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HybridiSpeksi ry
Turun rikas opiskelijakulttuuri kukoistaa
täydessä loistossaan, kun jokainen Turun
yliopiston tiedekunta toteuttaa vuosittain toinen
toistaan
hauskemman
ja
komeamman
opiskelijateatteriproduktion, speksin. Speksi on
interaktiivinen opiskelijamusikaali, jossa yleisö
voi vaikuttaa muutoin käsikirjoitetun esityksen
kulkuun huutamalla ”Omstart”. Tällöin edellinen
toiminta, repliikki tai musiikkinumero tehdään
uudelleen erilaisella tavalla improvisoiden.
HybridiSpeksi on meidän tiedekuntamme oma speksi, joka näki päivänvalon vuonna
2015 debyytillään H.A.L.I. Menestyksekkään ensiesiintymisen jälkeen speksin
voittokulku on jatkunut jo viiden esityskauden ajan. Vuoden 2019 HybridiSpeksi
”Viimeinen Lohikäärmeisku” oli viimeistä paikkaa myöten loppuunmyyty.
HybridiSpeksin tuotanto rakentuu matemaattis-luonnontieteellisen ja tekniikan
tiedekuntien opiskelijoista. Vuoden 2020 speksissä oli mukana kaiken kaikkiaan yli
100 tekijää. Tehtäviä löytyy niin näyttämöltä (näytteleminen, tanssi, bändi), kulisseista
(lavastus, puvustus, maskeeraus, ääni- ja valotekniikka) kuin myös talouden parista
(markkinointi, varainhankinta, virkistys). Tekijöilleen speksi on ainutlaatuinen paikka
päästä tuomaan omia taitojaan esille, luoda verkostoja ainejärjestörajojen yli ja pitää
hauskaa mahtavassa porukassa! Poikkitieteellisestä tiedekunnastamme löytyy paljon
taitoa, osaamista ja intoa toteuttaa mahtavia esityksiä vuodesta toiseen. Olisitko juuri
Sinä valmis lähtemään mukaan tähän upeaan speksiperheeseen? Tekijöiden
akateemisella iällä ei ole merkitystä. Kaikki voivat hakea mukaan toteuttamaan
vuoden hienointa ilmiötä: HybridiSpeksiä!
Rekrytilaisuus kevään 2022 speksiin pidetään syksyllä, joten ole hereillä! Käy
tykkäämässä Facebook-sivustamme ja lue lisää HybridiSpeksistä osoitteessa
www.hybridispeksi.fi. Instagramista meidät löytää nimellä @hybridispeksi. Nähdään
syksyllä!
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TYY:n harrastejärjestöt
Ainejärjestöjen ja osakuntien lisäksi TYYllä on useita harrastusyhdistyksiä. Niiden
joukosta jokainen voi varmasti löytää itseään kiinnostavaa aktiviteettia.
Harrastusyhdistykset ottavat mielellään mukaan toimintaansa uusia jäseniä
opiskelualoista riippumatta, näin ollen pääsee siis halutessaan myös tutustumaan
muihin opiskelijoihin poikkitieteellisesti!
Poliittisista, aatteellisista ja uskonnollisista yhdistyksistä voit löytää samalla tavalla
ajattelevia
ihmisiä
tai
tutustua
erilaisiin
ja
itsellesi
uudenlaisiin
maailmankatsomuksiin. Näistä esimerkkinä vihreää vasemmistopolitiikkaa edustava
Viva ry, ihmisoikeuspolitiikkaa ja seksuaalivähemmistöjä edustava Spektri ry ja Turun
ylioppilaiden kristillinen yhdistys.
Liikunta- ja urheiluyhdistykset tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia pitää yllä ja
parantaa kuntoa tai päästä urheilemaan mukavassa porukassa aina kilpailutasolle
saakka. Lajeja löytyy niin jalkapallosta kamppailulajeihin kuin paritanssiinkin.
Kulttuuriyhdistysten toiminnassa pääset toteuttamaan itseäsi laulaen, soittaen,
näytellen tai vaikkapa valokuvaten. Lisäksi kulttuuriyhdistykset järjestävät kaikille
avoimia kursseja ja luonnollisesti konsertteja ja esityksiä. Kulttuurin pariin
luokitellaan myös erilaisiin ruoka- ja juomaperinteisiin keskittyvät järjestöt,
valinnanvaraa on esimerkiksi viininmaistelusta kiinnostuneille.
Kv-yhdistykset
tarjoavat
vaivattoman
ja
erinomaisen
mahdollisuuden
kansainvälistymiseen. Lisäksi pääset harjoittamaan kielitaitoasi, kouluttamaan itseäsi
ja olemaan osa kansainvälistä toimintaympäristöä. Lisää kansainvälisyydestä luvussa
Kansainvälisyys kampuksella.
Hybridin opiskelijat ovat olleet mukana perustamassa useita erilaisia
harrastejärjestöjä, näistä esimerkkeinä Beer Pong -turnauksia järjestävä Beer Pong
Turku ry sekä interaktiivista improvisaatioteatteria eli speksiä tuottava HybridiSpeksi
ry. Listan kaikista TYYn harrastusjärjestöistä löydät TYYn nettisivuilta osoitteesta:
www.tyy.fi/fi/jarjestoille/jarjestot/harrastusjarjestot
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Osakunnat
Osakunnat ovat poikkitieteellisiä yhdistyksiä, joiden jäsenet ovat perinteisesti olleet
samalta alueelta tulevia opiskelijoita. Tänä päivänä osakuntatoiminta on vähentynyt
hurjasti, ja osakunnat toivottavatkin tervetulleeksi kaikki, jotka kaipaavat hyvinkin
monipuolista toimintaa ja sosiaalista piiriä oman ainejärjestön ulkopuolelta.
Osakuntien jäsenmaksu on viitisen euroa, ja niin pienelle rahalle saa älyttömän paljon
vastinetta.
Turussa on kolme osakuntaa, joista kaksi löytää Yo-talo B:stä. Samassa paikkaa
sijaitsee myös Osakuntasali, jossa useat järjestöt järjestävät akateemisia pöytäjuhlia, eli
sitsejä. Osakuntatilat ovat avoinna enemmän tai vähemmän joka arkipäivä, jolloin
päivystävältä henkilöltä voi käydä kysymässä liittymisestä. Lisätietoja osakunnista
löytyy esimerkiksi TYYn nettisivuilta
https://www.tyy.fi/fi/jarjestoille/jarjestot/osakunnat
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen
Osakunta eli SHO on Turun yliopiston
vanhimpia osakuntia ja samalla vanhimpia
järjestöjä. SHOlaiset järjestävät opiskelujen
vastapainoksi kaikentyyppistä vauhdikasta,
rentouttavaa ja sivistävää aktiviteettia, kuten
kerhotoimintaa ja kulttuuririentoja sekä
juhlia
ja
monipuolista
alkoholitonta
toimintaa. Perinteitä kunnioittaen SHO pitää
yhteyttä nimensä osoittamiin maakuntiin erilaisten retkien ja juhlien muodossa.
Osakunnalta löytyy myös jäsenistön vapaassa (ja ahkerassa) käytössä olevia
pelikonsoleita, lautapelejä sekä videotykki.
Turun Yliopiston Savo-Karjalainen Osakunta
Savo-Karjalainen
ylioppilasseura
syntyi
vuonna 1925 ja julistautui osakunnaksi 1957.
Nykyään Turun yliopiston Savo-Karjalainen
Osakunta vaalii myös vuosina 1989-1993
toimineen Kymenlaaksolaisen Osakunnan
perinteitä. Tänään, aivan kuten yli 90 vuotta
sittenkin, SKOlaiset kokoontuvat osakunnan
sohville viettämään aikaa yhdessä sekä
vaalimaan
itäsuomalaisen
luonteen
ja
kulttuurin omalaatuisia ilmiöitä.
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SKO:n parissa voit tutustua kyykkään, karjalaiseen perinnepeliin, joka on kuin mölkyn
tyylikkäämpi isoveli. Kyykkää pelataan säännöllisesti ja osakunta järjestää myös
turnauksia, joihin kaikkien kaupungin korkeakouluopiskelijat ovat tervetulleita.
Turun yliopiston Pohjalainen Osakunta TPO
on
alkujaan
maakunnallinen
opiskelijayhdistys, jonka jäsenistöllä on
yhteyksiä
Pohjois-,
Keskija
EteläPohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen. TPO:n
historiaan
mahtuu
paljon
arvokkaita
perinteitä, joita pidetään yllä, vaikka joka
vuosi kokeillaan myös jotain uutta. Osakunta
järjestää
erilaisia
tapahtumia
pienistä
illanvietoista (esimerkiksi TequilaTiistai ja
leffaillat)
suurempiin
juhliin,
kuten
vuosijuhliin ja Terwailtaan. Sen lisäksi urheilu
ja kulttuuri kuuluvat olennaisena osana
osakunnan
toimintaan,
pesäpalloa
pelattaneen silloin tällöin. Tärkeintä TPO:n
toiminnassa on kuitenkin jäsenten omat ideat
ja kiinnostuksen kohteet. TPO:n toimisto
sijaitsee tätä nykyä Q-talon alakerrassa.
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CampusSport
Yksi tärkeä taito opiskelijaelämässä on löytää tasapaino opiskelun ja vapaa-ajan välillä.
Liikunnallisia vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon tarjoaa CampusSport. CampusSportin
nettikaupasta voit edulliseen hintaan ostaa itsellesi käyttöoikeudet liikuntapalveuihin
vuodeksi, lukukaudeksi tai kuukaudeksi. Palvelut lunastettuasi saat käyttöösi viisi
kuntosalia, paljon monipuolisia ryhmäliikuntatunteja, sekä mahdollisuuden varata
esimerkiksi sulkapallovuoroja. CampusSport tarjoaa myös erikseen maksettavia
kursseja, joille osallistuminen ei vaadi CampusSortin jäsenyyttä. Lisäksi tarjolla on
personal trainer- palveluja, urheiluhierontaa, sekä kilpailuja joukkue- ja yksilölajeissa.
CampusSportin palveluihin ja tarjontaan voit tutustua tarkemmin osoitteessa
www.campussport.fi.
Liikuntapalveluiden
käyttöoikeudet
voit
lunastaa
CampusSportin verkkokaupassa, johon löydät linkin CampusSportin www-sivuilta.
Lukuvuonna 2021–2022 liikuntamaksujen hinnasto on opiskelijoiden osalta seuraava:
Lukuvuosi: 73 €
Lukukausi: 48 €
30 päivää: 20 €
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Opiskelijahaalarit
Historiaa
Historian tutkijoiden mukaan haalarit ovat Suomessa tulleet opiskelijakulttuurin
ilmiöksi 1970- ja 1980-luvun taitteessa. Aikaisemmin suomalaiset teekkarit ovat
pitäneet haalareita erilaisissa tempauksissaan 1950–60-luvulla, mutta ne nähtiin silloin
enemmän työhaalareina kuin ryhmätunnuksena, jota haalarit ovat edustaneet 1980luvulta saakka. Haalarikulttuuri – kuten niin kovin moni muu asia – on tullut
Suomeen Ruotsin kautta.
Haalarikulttuuri Suomessa onkin yltänyt jo neljänkymmenen vuoden ikään ja on
tehokkaasti saavuttanut opiskelijoiden suosion. Satunnaisia poikkeuksia muodostavat
tahot,
jotka
suosivat
viittaa
haalareiden
sijasta.
Turun
yliopiston
historianopiskelijoiden ainejärjestö Kritiikki ry:n opiskelijat ovat yksi esimerkki
viittakansasta.

Miksi haalarit?
Mitä iloa on haalareissa normivaatteiden sijaan? Haalareiden suurimpia etuja ovat
niiden tarjoamat suojaominaisuudet. Haalareissa voi huoletta köllötellä
vappuauringon paisteessa Aurajoen rannalla uhraamatta ajatuksen häivääkään
vaatteiden ruohotahroille ja laskiaismäessä pärjää ajoittain ilman pulkkaa, kun
viipottaa pitkin mäkeä haalareiden vauhdittamana. Haalareissa kulutuksen jäljet ovat
vain plussaa - ne kertovat haalareiden käytöstä ja elämän menosta.
Monilla opiskelijoiden suosimilla virvokkeilla on paha tapa heikentää koordinaatiota
tai aiheuttaa jopa pahoinvointia. Tällöinkin haalarit pääsevät taas kerran oikeuksiinsa.
Haalareiden alla ovat suojassa niin Leviksen farkut kuin se isoäidin kutoma
villapaitakin eikä haittaa, vaikka joku kaataisi tuoppinsa juuri sinun syliisi.
Haalarit edustavat myös sosiaalista elämää. Harjaantunut bongari osaa äkkivilkaisulla
tulkita haalareista esimerkiksi niiden omistajan edustaman ainejärjestön, pääaineen,
opiskeluvuoden ja monia muita asioita.

Haalariohjesääntö
Haalareiden virittely ja personointi lienee kaikkein yleisin käytäntö, johon liittyy niin
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haalarimerkkien vaihtaminen kuin mitä eriskummallisempien esineiden pulttaaminen
kiinni omaan suojapukuun. Haalarimerkkejä voi käydä ostamassa joko oman tai vähän
vieraamman ainejärjestön toimistolta. Merkit haalareissa kertovat omalta osaltaan
haalareiden käyttäjästä. Ne muistuttavat paikoista, joissa on käynyt ja ihmisistä, joita
on tavannut. Haalarimerkkejä saa lisäksi erinäisistä tapahtumista kuten bileistä tai
risteilyistä osana sisäänpääsymaksua.
Haalareissa saattaa toisinaan huomata myös erivärisiä lahkeita tai muita osia, jotka
ovat saaneet alkuperänsä toisista haalareista. Perinteisesti lahjetta on vaihdettu
sellaisen henkilön kanssa, johon on ollut intiimit välit. Tämä ei tosin ole mikään
ehdoton vaatimus, vaan lahkeita ja hihoja vaihdellaan ihan joskus satunnaisten
tuttujenkin kesken. Eriväriset lahkeet saattavat kertoa myös aiemmin suoritetuista
opinnoista.
Muihin keinoihin lukeutuu mm. tussilla piirtely
toisen haalareihin. Toisen luvalla tietenkin!
Tämä on syy, miksi permanenttitussia
kannattaa aina pitää mukana haalareiden
taskussa. Lisäksi haalareihin voi kiinnittää
erinäisin keinoin yleishyödyllisiä apuvälineitä
kuten pullonavaajan, retkimukin ja heijastimia.
Muita yleisiä haalareiden somistuksia ovat mm.
anniskeluravintoloista
drinkkien
mukana
saatavat helminauhat sekä pehmolelut, joiden
ympärille kehittyy opiskeluvuosien saatossa
kaikenlaisia tarinoita.
On selvää, että haalarit suojavaatteen
ominaisuudessa pääsevät ennemmin tai
myöhemmin likaantumaan ja on muistettava,
että haalareita ei missään nimessä saa pestä!
Ryvettyneiden haalareiden puhdistamiseen on
siis löydettävä vaihtoehtoisia keinoja. Näitä
ovat esimerkiksi sateessa kävely tai Hybridin
haalarikellunta!
Hätätapauksissa
ihmisten
tiedetään kylläkin käyneen esimerkiksi haalarit
päällä suihkussa.
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Eri haalarivärejä ja järjestöjä
Opintojen alkuvaiheessa haalarivärien valtava kirjo voi tuntua häkellyttävältä, mutta
aktiivinen kävijä oppii kyllä tunnistamaan vähintäänkin yleisimpien ainejärjestöjen
tunnusvärit jo ensimmäiseen vappuunsa mennessä. Itse haalareiden pääasiallisen
värin lisäksi oikeaoppinen tunnistaminen voi vaatia havainnointia tekstien väristä,
poikkeavista taskuista tai vaikeimmissa tapauksissa jopa mainosteksteistä ja logoista.
Jotta uudet opiskelijatkin tunnistaisivat värikartan eri vivahteet, on tässä listattuna
mahdollisimman kattava kokoelma erivärisistä ystävistämme:
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta:

Humanistinen tiedekunta

Biologia ja maantiede – maastonvihreä
Geologia – harmaa
Kemia – punainen
Matematiikka, fysiikka ja tilastotiede –
violetti
Teknillinen tiedekunta:
Biokemia – punainen
Biotekniikka – sähkönsininen
Konetekniikka – pinkki
Materiaalitekniikka – vaaleansininen
Tieto- ja viestintätekniikka – musta
Tietojenkäsittelytieteet – vihreä

Historia – musta viitta
Arkeologia – musta
Englannin kieli – sininen
Ranskan kieli – sininen
Suomen kieli – valkoinen
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus –
musta
Saksan kieli – musta keltapunaisilla
hihoilla
Espanjan kieli – punainen
Pohjoismaiset kielet – vihreä
Italian kieli – vihreä
Musiikkitiede, mediatutkimus ja
taidehistoria – musta
Uskontotiede, folkloristiikka,
kansantiede – tummanharmaa

Lääketieteellinen tiedekunta:
Biolääketiede – keltainen
(Hammas)lääketiede – musta
Hoitotiede – vihreä
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteet – punainen
Opettajakoulutuslaitos – valkoinen
(Turku), keltainen (Rauma)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Filosofia – musta
Logopedia – turkoosi
Poliittinen historia ja valtio-oppi –
sininen
Psykologia – violetti ja musta
Sosiaalitieteet ja sosiaalityö – neonvihreä
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Turun kauppakorkeakoulu:

Turun AMK

Kauppatieteet – tummansininen
Taloustiede – pinkki

Bio- ja elintarviketekniikka –
viininpunainen (keltaiset taskuläpät ja
kaulukset)
Ensihoito – punainen
Hoitoala – keltainen (punaiset taskut)
Kala- ja ympäristötalous –
tummansininen
Kauneudenhoitoala – vaaleanpunainen
Kestävä kehitys – tummanvihreä
Liiketalous – keltainen
Muotoilu – tummanharmaa
Palvelujen tuottaminen/johtaminen –
oranssi
Rakennusala – musta ja neonkeltainen
Sosiaaliala – viininpunainen
Suun terveydenhuolto – turkoosi
Tekniikka ja liikenne – violetti (keltaiset
taskuläpät ja kaulukset)
Turun AMK Salo – keltainen
Taideakatemia – turkoosi/musta

Oikeustieteellinen tiedekunta:
Oikeustieteet – viininpunainen
Åbo Akademi
Tietotekniikka – musta
Biokemia – tummanvihreä
Farmasia – valkoinen
Solubiologia – valkoinen
Geologia – harmaa
Kemiantekniikka ja kemia –
vaaleanvihreä
Folkloristiikka – vaaleanpunainen
Historia – oranssi
Logopedia – tummansininen
Psykologia – tummansininen
Ranskan kieli – vaaleanliila
Teologia – violetti
Uskontotiede – sininen
Juridiikka – viininpunainen
Kauppatieteet – keltainen
Yhteiskuntatieteet – punainen
Novia
ÅKA – vaaleanpunainen, mustat hihat
ENÅ – valkoinen
Muotoilu – viininpunainen
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Yliopistojargonia
AATU Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto. Jokilaivoihin erikoistunut toukokuussa
järjestettävä appro. Kts. Appro.
Adamas Materiaalitekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.
Agora Yliopiston mäellä sijaitseva suuri rakennus, jonka vanhemmat opiskelijat
tuntevat nimellä LT2.
Ainejärjestö Oman alan opiskelijoita edustava järjestö, joka järjestää jäsenistölleen
laajasti erilaista toimintaa ja vaikuttaa opintoasioihin omalla laitoksellaan. Valvoo ko.
aineen opiskelijoiden etuja.
Akateeminen Vappu Vappu on hyvin subjektiivinen käsite opiskelijalle, sillä toiset
aloittavat Vapun jo pari viikkoa ennen aattoa, toiset pari päivää ja Vapun sisältö
vaihtelee oman aktiivisuuden ja jaksamisen mukaan. Teekkarit juhlistavat Vappua
yleensä pidempään kuin muut. Vappuun kuuluu olennaisesti järjestöjen boolitus ja
ylioppilaiden lakitus.
Akateeminen vartti Pohjoismaiden, Saksan, Sveitsin ja Iso-Britannian yliopistoissa
vanhastaan noudatettu käytäntö, jonka mukaan luennot alkavat viisitoista minuuttia
yli tasatunnin. Tavan historia liittyy siihen, että aikoinaan yksittäisillä henkilöillä ei
ollut omaa kelloa, vaan luennoille lähdettiin kirkonkellojen soitua.
Akateeminen Hese Yliopiston läheisyydessä sijaitseva Suomen pienin Hese.
Analyysi 1) näytteen määrällisen tai laadullisen koostumuksen selvittäminen 2) boolin
kolmen komponentin makuaistimukseen perustuva määritys 3) matemaattinen
kurssi, tunnetaan myös lyysi1 ja lyysi2 -nimillä.
Appro Baarikierros, jonka aikana kerätään tutkintokarttaan leimoja eri paikoissa
juoduista juomista.
Arcanum Kemistien, biokemistien ja bioteekkareiden entinen kotirakennus. Nykyään
humanistien käytössä.
Assistentti Apulainen, yleensä jatko-opiskelija, joka pitää demoja, ohjaa harjoitustöitä
ja päivystää. Tunnetaan myös nimellä assari.
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Asteriski Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
Aurasoudut Traditio, jossa yliopistot sekä Turun ylioppilaskunnat soutavat kilpaa (
est.1927). Soutujen yhteydessä järjestetään myös AurasoutuAppro.
Aurum Kemian laitoksen upouusi rakennus.
Beer Pong Turku Turun akateeminen Beer Pong -yhdistys, järjestää mm. turnauksia.
CampusSport Turun korkeakoulujen yhteinen liikuntapalvelujen tarjoaja.
Dekaani Yliopistossa tiedekunnan esimies. Johtaa tiedekunnan johtokunnan
kokouksia.
Delta Matematiikan, fysiikan ja tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Demonstraatiot Myös demot, useimmiten (esitettävät) laskuharjoitukset, jotka
vastaavat kotiläksyjä.
Digit Tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö.
DNA Deoksiribonukleiinihappo, perimäaines. Myös akronyymi ”Digit ry, Nucleus ry,
Asteriski ry”.
Dosentti Akateeminen opettaja yliopistossa. Väitellyt tohtoriksi, pätevä tiedemiehenä
- ei välttämättä opettajana.
Edustajisto TYYn päättävä elin, joka valitaan vaaleilla joka toinen vuosi ja joka
kokoontuu kerran kuussa. Kokouksiin on vapaa pääsy.
Ewert Kupiainen tarunomainen hahmo tiedekunnassamme, erityisesti Delta ry:n
keskuudessa tunnettu.
Ekskursio Opintoretki, joka tehdään tarkoituksena sivistää itseään tieteellisesti,
taiteellisesti tai kulttuurillisesti joko toiseen opiskelijakaupunkiin Suomessa tai
ulkomaille (Eksku, XQ, Excu, jne...).
Fastlaskiainen Korkeakouluopiskelijoiden mäenlaskukisa Vartiovuorella.
Fil./Tekn.yo Sinä ennen kuin suoritat kandin.
FL Filosofian lisensiaatti. Väliinputoaja (FM ja FT).
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FM/DI Filosofian maisteri/Diplomi-insinööri. Tässä vaiheessa sinulle hamassa
tulevaisuudessa siintävä tavoite.
FT Filosofian tohtori. Vain harvat ja valitut pääsevät tänne saakka.
Fuksi Uusi opiskelija, yleisin käytetty nimitys.
Gambina Iso-G, punainen juoma, joka nauttii suurta suosiota monien opiskelijoiden
keskuudessa.
Gradu Iso-G, valtaisa projekti, joka sinullakin on vielä edessä maisterivaiheessa.
Hallitus Toimeenpaneva elin esimerkiksi ainejärjestöissä.
Hallopedi Hallinnon opiskelijaedustaja. Yliopiston hallinnossa toimiva opiskelija, joka
edustaa muita opiskelijoita.
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aloitat tämän tekemisen syksyllä ja
päivittelet sitä opintojesi ajan. Väline, jolla käsket itse itseäsi edistymään opinnoissasi.
Hybridi Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n ainejärjestöjen etu- ja
yhteistyöjärjestö.
Hybridiaani ent. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoiden oma
puoluepoliittisesti sitoutumaton vaaliliitto yliopiston edustajistossa.
HybridiSpeksi Meidän ikioma speksi. Kts. Speksi.
Ikituuri Ylioppilaskylässä sijaitseva korkea opiskelijoiden asuinkohde, jota ei voi olla
huomaamatta.
IRC Internet Relay Chat; Jonnet ei muista.
IVA In Vitro Aboensis, biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Jouluristeily Kerää koko Suomen luonnontieteilijät mahtavalle risteilylle marraskuun
lopulla, legendaarinen opiskelijatapahtuma.
Kela Kansaneläkelaitos, jakaa opintotukea ahkerille.
Kilta Teekkarien termi ainejärjestölle.
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Kiltis Teekkarikillan kiltahuone, vastaa samaa kuin Toimisto.
Kirkkotie Kirkkotien K-Marketin (K-Market Maisteri) takaa/kellarista löytyvä
oikeustieteilijöiden biletila.
Kui? (turkua) 1) Miksi? 2) Miten? 3) Anteeksi, mutta voisitko toistaa?
Kyykkä Opiskelijoiden suosiossa oleva useimmiten sateessa tai lumessa suoritettava
urheilulaji, muistuttaa etäisesti mölkkyä. Tampereella järjestetään vuosittain tämän
jalon lajin MM-kisat.
Kåren Akademin ruokala ja bilepaikka, täällä järjestetään myös vuosijuhlia.
Labra Paikka, jossa tehdään outoja/vaarallisia/tärkeitä kokeita ja jossa alkoholia
läträtään kaikkialle muualle paitsi suuhun.
Laitos Oppiaineen “koti”.
Lehtori Lähes poikkeuksetta FT arvon suorittaneen mm. korkeakoulujen opettajan
virkanimi. Lehtori on arvoasteikossa professorin ja dosentin alapuolella.
Liljan patsas Turun oma neitokainen, joka saa vappuna pesun ja valkoisen lakin
hammaslääketieteen opiskelijoiden toimesta.
Loimu Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto, monien meidän
ammattiliitto.
Luento Alkavat vartin yli, kestävät parisen tuntia. Aika kuluu kuunnellen,
muistiinpanoja
tehden tai nukkuen. Jotkut ovat pakollisia, jotkut voi jättää huoletta väliin
Lukki Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto eli LuK, vaatii 180 opintopisteen
suoritukset.
Machina Konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.
N:nnen vuoden opiskelija Enemmän kuin viisi vuotta yliopistolla aikaansa viettänyt
henkilö.
Natura Agoran vieressä sijaitseva suurehko rakennus, joka tunnettiin aiemmin nimellä
LT1. Synapsi ry:n majapaikka.
Noppa Opintopiste.
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Nucleus Biotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestö.
Nugetit Akateemiselta Heseltä saatavien herkkujen lisäksi nimitys Nucleuksen
opiskelijoille.
OLL Opiskelijoiden liikuntaliitto.
Opettajatuutori Laitoksen opintoneuvoja, joka avustaa sinua HOPSin teossa ja
päivittämisessä.
Opintorekisteriote Tässä luetellaan ne kurssit, jotka olet suorittanut. Toisinaan
tällainen on hankittava Pepistä käsin.
Opiskelijapalvelut Päärakennuksen ja Naturan välisessä käytävässä sijaitseva lafka,
jossa hoidetaan mm. yliopiston ilmoittautumisasiat.
OPM Oma pullo mukaan.
OPPM Oma pullo ja pyyhe mukaan.
Opponentti Vastaväittelijä, seminaareissa ja tohtorinväitöksissä (joskus jopa demoissa)
esiintyvä henkilö.
Osakunta kts. luku Osakunnat
Osis YO-talo B:ssä sijaitseva juhla-/kokous-/toimisto-/yms. hengailutila. Täältä
löydät myös osakuntasalin, joka toimii erinomaisena sitsitilana.
Parkki Arcanumin takaa, Parkinkadun päästä löytyvä kauppislaisten biletila.
Pikkulaskiainen Kauppiksen järjestämä Turun suurin ja ruuhkaisin appro
helmikuussa.
Piltti Uusi opiskelija, matemaatikoiden, luonnontieteilijöiden ja humanistien käyttämä
nimitys.
Pipetti Väline, jota käytetään nesteiden tarkkaan mittaukseen ja siirtämiseen.
PK Peruskurssi esimerkiksi matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa.
Posankka Ylioppilaskylää Helsinginkadun varressa yötä päivää suojeleva otus.
Turkulaisten sekä varsinkin turkulaisten opiskelijoiden toteemieläin. Kätkee sisäänsä
salaisuuksien kammion.
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Professori Jonkin tieteenalan ylin opettaja, joka tietää periaatteessa kaiken alastaan.
Opettaa ja tekee tutkimusta.
Proffan kellari Kampuksen keskellä sijaitseva opiskelijoiden suosima
anniskeluravintola.
Promootio Tilaisuus, jossa syntyy tohtoreita. Virallisella ohjelmalla varustettu
juhlatilaisuus.
Publiikki Tiedekunnan valmistumisjuhla. Yleensä publiikit järjestetään Turun
Akatemiatalolla.
Pulterit Geologian opiskelijoiden (TY ja ÅA) ainejärjestö.
Q-Talo Kuuvuoren kupeessa sijaitseva tapahtuma- ja opiskelijatila.
Quantum Fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen laitosrakennus. Myös tiedekunnan
kanslia asuu täällä. Delta ry:n majapaikka.
Silliaamiainen Sillis on vuosijuhlia seuraavan aamun tapahtuma, jossa nautitaan
suuret määrät suolaista ja rasvaista ruokaa ja tasoitetaan krapulaa, jos sellainen on
iskenyt.
Sitsit Pöytäjuhlat. Ruokaa, juomaa ja hoilotusta teema-asuissa ja hyvässä seurassa.
Speksi Interaktiivinen opiskelijamusikaali tanssijoineen, bändeineen ja omstarthuutoineen.
Statistika Tilastotieteilijöiden ainejärjestö, entinen Hybridin jäsen, nykyisin
painottanut toimintansa maisterivaiheen opiskelijoille ja alumneille.
SYL Suomen Ylioppilaskuntien Liitto.
Synapsi Biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Teekkari Henkilö, jonka lakissa on tupsu. Diplomi-insinööriopiskelija (DI). Turusta
löytyy kahdella kielellä.
TEK Diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden
etu- ja palvelujärjestö.
Teletappimäki Arcanumin takana sijaitseva pieni kukkula.
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Tiedekunta Turun yliopisto jakautuu 8 tiedekuntaan: humanistinen, matemaattisluonnontieteellinen, teknillinen, yhteiskuntatieteellinen, lääketieteellinen,
oikeustieteellinen ja kasvatustieteiden tiedekunta sekä kauppakorkeakoulu.
Tivoli Uudenmaankadulla sijaitseva lääketieteen opiskelijoiden bilepaikka.
TKT Tietojenkäsittelytiede.
Tutkintotodistus Saat tämän sitten joskus tulevaisuudessa, jos valmistut. Kertoo sen
mitä olet täällä ollessasi saanut aikaiseksi.
Tuutori Pienryhmäohjaaja, varttuneempi opiskelija, joka yrittää perehdyttää uusia
opiskelijoita talon ja kaupungin tavoille. Tuutoria saa aina häiritä, ja häneltä saa kysyä
ihan mitä tahansa.
TYK ry Turun Yliopiston Kemistit, biokemian ja kemian opiskelijoiden ainejärjestö.
TYL eli Tylkkäri Turun ylioppilaslehti on TYYn sitoutumaton pää-äänenkannattaja.
TYS Turun Ylioppilaskyläsäätiö. TYS saattaa olla sinunkin vuokraisäntäsi. Se antaa
kilteille opiskelijoille asuntoja kohtuuhintaan.
TYY Turun yliopiston ylioppilaskunta. TYY pyrkii ajamaan opiskelijoiden etuja.
UNIX Todella monen käyttäjän todella moniajava käyttöjärjestelmä.
Uusis Entinen YTHS:ää vastapäätä sijainnut osakuntien biletalo, joka purettiin
opiskelijoiden suureksi harmiksi vuonna 2016. Kätki sisäänsä tanssilattian ja
kerhohuoneiden lisäksi muun muassa baaritiskin ja salaisen maanalaisen luolaston.
VOO Vaihtoehtoinen Opinto-Opas: teos, jota juuri luet.
Vuosijuhlat Sitsejä virallisemmat ja siistimmät pöytäjuhlat, joissa on tarkka etiketti ja
kaava sekä hienostunut pukeutuminen. Vuosijuhlia pidetään yliopistoyhteisön
suurimpina juhlina. Jotkut järjestöt järjestävät vuosijuhlat vain 5 vuoden välein, mutta
yleistä on, että pienempiä vuosijuhlia vietetään joka vuosi ja suurempia ja
muodollisempia vuosijuhlia aina 5 vuoden välein.
Väitöstilaisuus Julkinen tilaisuus, jossa tohtorin oppiarvoa tavoitteleva henkilö
puolustaa julkisesti väitöskirjaansa. Tilaisuuden päähenkilöitä ovat väittelijän lisäksi
vastaväittelijä ja kustos, eli tilaisuuden puheenjohtaja.
YO Yliopisto, ylioppilas, ylioppinut jne.
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Yo-kylä “joukkila”, Ylioppilaskylä, opiskelija-asumuslähiö lähellä yliopistoa.
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, osoite Kirkkotie 13. Tämä terveyskeskus
hoitaa kaikenlaiset murheet muljahtaneesta nilkasta nyrjähtäneeseen mieleen.
ÅA Åbo Akademi, kaupunkimme toinen yliopisto.
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