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Tervetuloa tuutoriksi!
Ruudullasi vilisee lukuvuoden 2020-21 opiskelijatuutorien
opas! Yhteensä tehtäväänsä koulutettuja kokeneempia
tieteenharjoittajia pyörii orientaatioviikosta eteenpäin
Tampereen yliopiston kampuksilla yli 900. Moni tuutori
on ryhmänsä uusille opiskelijoille ensimmäinen ihminen
johon he tutustuvat yliopistolla. Uusi elämäntilanne ja
informaatioähky voivat olla hankaliakin juttuja fukseille,
joten kiitos, että olet lähtenyt mukaan helpottamaan heidän
alkutaivaltaan akateemisessa yhteisössä.
Tuutoroinnin on tarkoitus olla myös sinulle hyödyllinen
kokemus. Ohjaamalla uusia opiskelijoita pääset
harjoittelemaan esiintymistaitoja, järjestelmällisyyttä
sekä aikatauluttamista. Kun valmistuttuasi pohdit
koulutuksesi tuottamaa osaamista, voit toivottavasti palata
tuutorointikokemuksiisi ja todeta niiden olleen kasvattavia
sekä hyödyllisiä. Tämän työsi tueksi tuotetun tuutorioppaan
ensimmäisessä osiossa käydään läpi tuutoroinnin
opintojakson perusasiat, sen osaamistavoitteet sekä
hieman pienryhmäohjauksen alkeita ja tuutorin tukiverkkoa
Tampereen yliopistolla.
Tuutoreita kuvaillaan monesti opiskelijaelämän
kokemusasiantuntijoiksi. Tämä pitää paikkaansa
ainakin siltä osin, että ei ole parempia oppaita
opiskelijayhteisöömme kuin sen aktiiviset jäsenet.
Asiantuntijuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun tulisi
tietää vastaukset kaikkiin fuksien kysymyksiin. Tärkeämpää
on avoin mieli ja valmius auttaa etsimään tietoa.
Oppaan toiseen osioon on kerätty hieman tietoa niistä
tukipalveluista, jotka uusilla opiskelijoilla on käytössään.
Muista että tuutorointi on vain yksi osa ohjauksen
kokonaisuutta, eikä sinun tuutorina pidä jäädä hankalien
tilanteiden kanssa yksin.

Oppaan kolmannessa osiossa annamme muutamia
käytännön vinkkejä tuutoroinnin toteuttamiseen ja fuksien
ensimmäisiin viikkoihin valmistautumiseen. Jokainen tuutori
tekee työtä omalla tavallaan ja Tampereen yliopiston
eri kampuksilla ja tiedekunnissa tuutorointiperinteitä
on kymmeniä erilaisia. Ota oppaan vinkit ja neuvot siis
yleisluontoisina havaintoina ja toivota uudet opiskelijat
tervetulleeksi omalle alallesi perinteitä ja hyviä käytäntöjä
kunnioittaen. Muista kuitenkin, että onnistunut tuutorointi
nojaa fuksien tarpeisiin. Omien kokemustemme mukaan
avoimuus ja joustavuus tuutoroinnin suunnittelussa tekee
toiminnasta mielekästä, merkityksellistä ja helppoa.
Kysy siis suoraan tuutoroitaviltasi minkälaista tukea he
kaipaavat! Jos ohjattavanasi on vain paljasjalkaisia
tamperelaisia, ei suunnittelemasi kaupunkikierros ehkä
olekaan kovin oleellinen osa tuutorointia.
Käytä siis tätä opasta tukena tuutorina toimimiseen
ja tutustu myös muuhun materiaaliin, jota tuutoreille
Moodlen ja sähköpostilistan kautta tarjotaan. Vaikka
tätä kirjoittaessa kesän ja syksyn kuviot ovatkin
koronavirustilanteen vuoksi epävarmat, aloittaa
Tampereen yliopistolla silti tuhansia uusia opiskelijoita.
Sinun tehtäväsi on auttaa heitä pääsemään vauhtiin
uudessa ympäristössään.
Kiitos että olet mukana!
Iiris Taubert
Hallituksen jäsen, tuutorointi & järjestöt
Mikko Salminen
Tuutoroinnin asiantuntija
Tampereen ylioppilaskunta – TREY

Tuutoroinnin perusteet
Tuutorina toimiminen on tärkeä tehtävä, jossa edustat niin
ainejärjestöäsi, tieteenalaasi kuin Tampereen yliopistoakin.
Välillä tuutorin tehtävät saattavat vaikuttaa loputtomilta,
vaikka näin ei tietenkään pitäisi olla. Tämän osion
tavoitteena on vetää tuutorin roolille selkeät rajat. Sinulla on
joukko tärkeitä tehtäviä uusien opiskelijoiden tukemisessa,
mutta et tee työtäsi yksin, eikä jokaisen pulman
ratkaiseminen kuulu tehtäviisi. Huolehtimalla omista
rajoistasi ja kunnioittamalla omaa jaksamistasi voit itse
hyvin ja pystyt toimimaan tehtävässäsi menestyksekkäästi.
Suuri osa vuoden 2020 tuutoreista ovat mukana
ensimmäistä kertaa, joten tässä osiossa esitellään myös
tuutorin opintojakso. Sen voi suorittaa opinnoissaan vain
kerran. On tärkeä muistaa, että tuutoreille itselleen työ
tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja kerätä
esimerkiksi esiintymiskokemusta. Yksi näistä uusista
taidoista on pienryhmän ohjaaminen. Tätä taustoitetaan
myös tässä osiossa. Lopuksi kerrataan lyhyesti tuutoreiden
työtä tukevat tahot.

Tuutorin rooli
Tuutorina olet toivottamassa uudet opiskelijat tervetulleeksi
Tampereen yliopistoon. Roolisi on hurjan tärkeä, sillä
uudessa oppilaitoksessa aloittaminen on monille jännittävä
vaihe elämässä. Valtaosa uusista opiskelijoista tulee
yliopistoon ilman aiempaa kokemusta korkeakouluista,
joten heillä on paljon totuttelemista uusiin opiskelutapoihin
ja -ympäristöihin. Myös aiemmin korkeakouluissa
opiskelleet ja hieman vanhemmat opiskelijat tarvitsevat
tuutorointia. Sinä olet tuutorina fukseillesi ensimmäiset
tutut kasvot hektisten fuksiviikkojen alussa. Ole siis läsnä
tuutoroitaviasi varten.
Tuutorin tehtävänä on tutustuttaa uusi opiskelija
Tampereen yliopistoon, opiskelukäytäntöihin omalla alallasi,
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sekä korkeakouluyhteisöön ja opiskelijakulttuuriin. Jokainen
tuutoriryhmä ja fuksi on kuitenkin yksilöllinen, ja heillä on
omat tarpeensa. Yleisesti ottaen tuutorin tehtäviin kuuluu
esimerkiksi:
•

Opiskelukäytännöissä opastaminen, kerro millaista
yliopisto-opiskelu alallasi on

•

Oman alasi esittely, voit esimerkiksi kertoa hieman
millaisia kokemuksia sinulla on opinnoistasi. Vältä
kuitenkin esimerkiksi kurssien mustamaalaamista.

•

Auttaminen ongelmatilanteissa ja kysymyksissä,
ohjaaminen eteenpäin jos et löydä itse vastauksia
kaikkiin kysymyksiin

•

Opiskelijajärjestöihin kuten ainejärjestöön tai kiltaan
tutustuttaminen, fuksien kutsuminen fuksiviikkojen
tapahtumiin

•

Fyysisen opiskeluympäristön esittely, kampuskierros

•

Fuksien verkostoitumisen ja tutustumisen
mahdollistaminen esimerkiksi tuutoriryhmän sisällä

•

Yhteydenpito tuutoroitavien kanssa läpi syksyn, myös
hektisten ensimmäisten viikkojen jälkeen

Tärkeintä on että olet fuksien tukena ja esittelet oman
alasi opintoja ja yliopistoyhteisöä kannustavalla tavalla.
Ohjaa fuksit kysymään lisätietoa muualta jos et itse tiedä
vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Kannusta tuutoroitaviasi
alusta asti itsenäisyyteen äläkä holhoa tai käske heitä. Jätä
tilaa fuksien kysymyksille jokaisen tapaamisen yhteydessä.
Yhdessä pohtimalla tieto jää paremmin mieleen.
Tuutorit saatetaan jossakin tapauksissa nähdä
yleishyödyllisinä toimijoina, joille voidaan vastuuttaa mitä
erilaisimpia tehtäviä. Oman tehtävän rajoja sekä omaa
roolia kannattaa kuitenkin kunnioittaa. Ottamalla vastaan
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paljon lisätehtäviä kuormitat itseäsi. Tuutori joka on
ylirasittunut, ei pysty hoitamaan varsinaisiakaan tehtäviään
kunnolla. Jos sinulla on tuutoroinnin alla tai aikana sellainen
olo, että sinulle ollaan vastuuttamassa liikaa töitä, nosta
asia esille esimerkiksi tuutorivastaavasi kanssa. Voit
olla yhteydessä myös meihin ylioppilaskunnassa. Tässä
esimerkkejä asioista, joista sinun tuutorina tarvitse olla
vastuussa:
•

Fuksien opintojen suunnittelu

•

Kurssi- tai sivuainevalintojen tekeminen

•

Fuksien majoittaminen

•

Jokaisissa opiskelijabileissä käyminen

•

Bileiden järjestäminen omalla asunnollasi

•

Henkilökohtaisten asioiden hoitaminen fuksien puolesta,
esimerkiksi bussikorttien tilaaminen

Olet todennäköisesti lähtenyt tuutoriksi halusta auttaa
uusia opiskelijoita. Se onkin tärkeä tehtävä, mutta pidä
aina mielessäsi että sinun ei tarvitse tietää kaikkea.
Avoimella mielellä, fuksilähtöisellä asenteella ja
positiivisella otteella pääset tehtävässäsi pitkälle. Älä
pelkää kysyä tuutorikollegoiltasi, ainejärjestön vastaavilta,
ylioppilaskunnasta tai ohjauspalveluista jos jokin mietityttää
sinua, etkä löydä itse vastausta.

Tuutoroinnin opintojakso
Tuutorointi on opetussuunnitelmiin kirjattu opintojakso
jonka osaamistavoitteet on selkeästi määritelty ja josta
voi saada opintopisteitä. Sen tavoitteena on että tuutori
auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään yliopisto-opiskeluun
sekä yliopistoyhteisöön. Tuutorin tulee ymmärtää
ohjauspalveluiden sekä vertaistuen merkitys opintojen
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tukemisessa ja osata esitellä yliopisto-opiskelun keskeiset
piirteet. Tuutori kehittää omia projektinhallinta- sekä
pienryhmänohjaustaitojaan sekä oppii kohtaamaan
eritaustaisia opiskelijoita.
Tuutoroinnin opintojakson suorittamisen vaatimuksena on
osallistuminen tuutorikoulutuksiin (keväällä 2020 Moodlekoulutuksiin), tuutoroinnin suorittaminen syyslukukauden
aikana sekä syksyn päätteeksi reflektiokysymyksiin
sekä palautekyselyyn vastaaminen. Reflektioon ja
palautteenantoon saat ohjeet syksyn 2020 aikana, ja
ne tehdään Moodlen kautta. Vaikka olisit suorittanut
opintojakson jo aiemmin, kannattaa Moodlesta
löytyviin koulutusmateriaaleihin silti tutustua. Tuutorien
opintojaksosta vastaa vuonna 2020 suomalaisten tutkintoopiskelijoiden tuutoroinnin osalta opinto-ohjaaja Hanna
Matikainen. Voit olla häneen yhteydessä, jos sinulla on
kysyttävää opintojakson suorittamisesta.
Lisätietoa tuutorien opintojaksoista löydät Opiskelijan
oppaasta. Kansallisen tuutoroinnin opintojakson löydät
koodilla TAUM02 ja tuutorivastaavan opintojakson
koodilla TAUM04. Koodi TAUM03 on varattu kv-tuutoreille.
Tuutoroinnin opintopisteet jaetaan tiedekunnissa
opintojaksoon kuuluvien opintosuoritusten perusteella.

Tuutori pienryhmän ohjaajana
Oli ainejärjestösi tai kiltasi tapana jakaa fuksit pienempiin
tuutoriryhmiin yhden tai useamman tuutorin ohjattavaksi
tai ei, on roolisi silti ohjata omalla tavallasi uusien opiskelijoiden joukkoa. Yleisesti ottaen tätä voidaan pitää pienryhmän ohjaamisena. Tässä osiossa kerrataan lyhyesti
ryhmänohjauksen periaatteita ja käytännön vinkkejä siihen,
miten fuksit saa tutustumaan toisiinsa ja toimimaan yhtenäisenä porukkana. Samoja teemoja käsitellään myös
tuutorikoulutuksissa, joihin pääset tutustumaan tuutorien
Moodlessa.
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Pienryhmän toiminta voi aluksi tuntua kankealta ja jopa
kiusalliselta. Tämä on täysin luonnollista, sillä tilanne on
monille jännittävä. Tuutoritapaamisten suunniteluun
saat vinkkejä oppaan viimeisessä osiossa, mutta alussa
perusasioiden läpikäymisen lisäksi kannattaa panostaa
siihen että tutustutte ryhmän kesken. Tähän voi käyttää
tutustumisleikkejä, mutta jos koet ne kiusallisiksi niin myös
muita tapoja on olemassa. Sinun tulisi ryhmänohjaajana
oppia ainakin hieman ryhmäsi jäsenistä. Nimien lisäksi on
hyödyllistä tuntea vähän fuksien taustaa ja lähtökohtia
joista he ovat tulleet Tampereen yliopistoon opiskelemaan.
Tältä pohjalta pystyt suunnittelemaan tuutoritoiminnan
jatkoa hyödyllisempään suuntaan.
Pienryhmän ohjaamista tukemaan yliopisto on tuottanut
Tuutori pienryhmän ohjaajana –oppaan, jota pääset
tarkastelemaan Moodlessa. Oppaasta löydät paljon
vinkkejä ryhmän vetämiseen ja esimerkiksi keinoja
tutustuttaa fukseja toisiinsa.
Alkuvaiheen kankeuden jälkeen ryhmän toiminta alkaa
muuttua sujuvammaksi ja hakeutua lopullisiin uomiinsa.
Osa ryhmän jäsenistä saattaa olla paljon äänessä ja
dominoida keskusteluja. Tuutorina sinun tulee huolehtia
siitä, että myös hiljaisemmat ryhmän jäsenet pääsevät
ääneen. On myös luonnollista, että osasta fukseja saattaa
muodostua sinulle jo tässä vaiheessa kavereita, joiden
kanssa tulet paremmin henkilötasolla juttuun kuin muiden
kanssa. Tämä ei saa kuitenkaan näkyä toiminnassasi
tuutorina, vaan kaikkia fukseja on kohdeltava tasapuolisesti.
Yleisesti ottaen tehtävänäsi on huolehtia siitä, että kaikki
ryhmäsi fuksit saavat tarvitsemaansa apua ja tukea
opintojensa alkuvaiheissa.
Pienryhmän toiminnan jatkuessa fuksit alkavat tutustumaan
toisiinsa paremmin. Monessa tapauksessa he ryhmäytyvät
myös ilman tuutorin apua, ja saattavat esimerkiksi alkaa
viettämään vapaa-aikaa yhdessä. Tuutoritapaamisia
kannattaa tässä vaiheessa kuitenkin jatkaa, ettei kukaan
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ryhmäsi jäsenistä putoa porukan ulkopuolelle. On kuitenkin
hyvä merkki jos ryhmäsi jäsenet alkavat toimimaan
myös ilman sinua. Kun järjestät tapaamisia syksyn
mittaan, alkaa fuksien tuutoroinnin tarve vähenemään
heidän integroituessaan opintoihin ja opiskelijayhteisöön.
Kannattaa kuitenkin viestiä että olet heidän apunaan myös
myöhemmin syksyllä. Voit esimerkiksi laittaa välillä viestiä
ryhmäsi jäsenille ja kysellä heidän kuulumisiaan.
Tuutoriryhmän toiminnalle on usein vaikea löytää selkeää
päätepistettä. Osa fukseistasi saattaa kysellä opintojen
suorittamisesta vielä useamman vuodenkin jälkeen, jos olet
fuksisyksyn aikana vakuuttanut hänet asiantuntemuksellasi.
On yleistä että ryhmän fuksista ja tuutorista tulee hyviä
ystäviä. Kun tuutorointi on virallisesti fuksien ensimmäisen
opiskeluvuoden jälkeen ohi, voit edelleen laittaa ryhmäsi
jäsenille viestiä ja kysellä miten heillä sujuu. Tuen
tarjoaminen ja toisten kuunteleminen eivät mene koskaan
pois muodista.

Tuutori ja fuksien hyvinvointi
Tuutoroinnin yksi tärkeimpiä ulottuvuuksia on turvata
uusien opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla alkuvaiheen
vertaistukea ja vastauksia akuutteihin kysymyksiin. Olet
monesti ensimmäinen ihminen johon uusi opiskelija
tutustuu yliopistolla, ja kohtaat opiskelijoita ensimmäisten
viikkojen aikana moneen otteeseen. Niistä syistä johtuen
saatat kohdata myös fuksien huolia jaksamista, stressiä ja
jännitystä koskien.
Muista että et ole yksin vastuussa fuksien hyvinvoinnista
ja jaksamisesta. Tässä oppaassa esitellään ohjaustahoja,
joiden pariin opiskelijoita voi tarvittaessa ohjata. Jos
huolestut fuksin jaksamisesta, kannattaa hänen kanssaan
jutella asiasta hienovaraisesti. Sinun ei tarvitse osata
korjata tilannetta yksin, vaan voit ohjata fuksin ottamaan
yhteyttä esimerkiksi YTHSn palveluihin. Voit tutustua näihin
heidän nettisivuillaan osoitteessa yths.fi. Avoin mieli ja
10

välittäminen fuksista auttavat jo pitkälle.
Fuksien hyvinvoinnin tukena toimii myös Nyyti ry. Se
edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla
monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja
opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Nyyti
järjestää säännöllisesti muun muassa erilaisia ryhmiä ja
keskusteluryhmiä, joissa opiskelijat pääsevät juttelemaan
askarruttavista asioista. Kannattaa tutustua Nyytin
palveluihin osoitteessa nyyti.fi ja tarvittaessa vinkata niistä
myös fukseillesi.
Tuutorina toimiessa kannattaa muistaa, että jokainen
fuksi tulee erilaisista lähtökohdista Tampereen yliopistolle.
Tästä syystä suosittelemmekin avointa keskustelua
fuksien kanssa siitä, minkälaista apua he tuutoriltaan
kaipaavat. Tuutorointisuunnitelmia kannattaa muokata
tuon keskustelun pohjalta. Jos ryhmääsi kuuluu paljon
perheellisiä opiskelijoita, saattaa heillä olla erilaiset
tuen tarpeet kuin vaikkapa suoraan lukiosta sinkkuna
Tampereelle muuttaneilla fukseilla. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että sinun kannattaa luottaa stereotypiohin
siitä, että perheelliset tai vanhemmat opiskelijat eivät
haluaisi osallistua esimerkiksi fuksiviikoille. Heidän
tarpeensa ryhmäytyä kanssaopiskelijoiden kesken voi
olla aivan yhtä suuri kuin muillakin fukseilla. Älä siis oleta
fukseista kysymättä mitään. Fukseja kuuntelemalla teet
tuutoritoiminnasta heille turvallista ja mielekästä. Tuutorien
kannattaa tutustua YTHSn luentoon tuutorien Moodlessa,
jossa erilaisten taustojen huomioimisesta on paljon
hyödyllistä asiaa.
Tärkeää on myös muistaa, että yliopiston tulee olla kaikille
turvallinen paikka opiskella ja oppia. Minkäänlainen
häirintä, syrjintä tai kiusaaminen ei ole hyväksyttävää
yhteisössämme. TREYssä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä,
jotka auttavat ja neuvovat opiskelijoita matalalla
kynnyksellä. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä
silloinkin, kun ei ole varma, onko kohtaamansa kohtelu
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häirintää. Voit olla heihin yhteydessä jos huomaat
esimerkiksi tuutoriryhmäsi keskuudessa häiritsevää
käytöstä. Jos et tiedä miten puuttua häiritsevään
käytökseen, voit kysyä luottamuksellisesti apua
häirintäyhdyshenkilöiltä. Molemmat häirintäyhdyshenkilöt
tavoitat helposti osoitteella hairinta@trey.fi (tai erikseen
hairintanainen@trey.fi tai hairintamies@trey.fi).
Lisätietoa löydät osoitteesta trey.fi/hairinta. Kaikki viestit
“häryjen” kanssa ovat luottamuksellisia, eivätkä he ryhdy
minkäänlaisiin toimiin ilman ilmoittajan suostumusta.
Myös yliopistolla on häirintäyhdyshenkilöt, sekä ohjeistukset
häirintää kohdanneille. Nämä löytyvät Opiskelijan
oppaasta. Kukaan ei halua kokea tai kohdata häirintää,
mutta valitettavasti näitäkin asioita saattaa tulla sinulle
vastaan. Muista niissäkin tapauksissa ettet jää yksin,
vaan ole rohkeasti yhteydessä TREYn tai yliopiston
häirintäyhdyshenkilöihin. Hankalistakin tilanteista selviää
useimmiten avoimella keskustelulla.

Tukea tuutorointiin
Tuutorointi on usein varsin itsenäistä työtä, jota varten
kannattaakin valmistautua kevään ja kesän mittaan. Työsi
tukena on kuitenkin lukuisia tahoja, joihin voit nojautua
ennen tuutoroinnin alkua, orientaatioviikon kiireiden
lomassa tai myöhemmin syksyllä. Tässä niistä lyhyt kertaus.

Tuutori- tai fuksivastaava, tai muu vastaava
ainejärjestön taho
Tampereen yliopistolla on noin 40 niin sanottua
sisäänotollista ainejärjestöä, eli ainejärjestöä jotka
edustavat tutkinto-ohjelmia, joissa aloittaa kanditai maisterivaiheen opiskelijoita. Jokaisella näistä
ainejärjestöistä tai killoista on toimijoita, joiden vastuulla on
koordinoida tuutorointia ja fuksiviikkoja ainejärjestössään
ja toimia tuutorien tukena läpi tuutorointijakson. Näille
toimijoille on useita eri nimiä, joista yleisimmät ovat
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tuutori- tai fuksivastaava. Todennäköisesti tunnet jo
oman ainejärjestösi toimijat. Tuutoroinnista vastaavat
ainejärjestöjen edustajat ovat aktiivisesti yhteydessä
muun muassa Tampereen ylioppilaskuntaan ja tutkintoohjelmaasi.
Ole siis ainejärjestösi edustajiin yhteydessä, jos jokin
arveluttaa tuutorointityössäsi. He osaavat ohjata sinut
eteenpäin, jos eivät itse osaa vastata kysymyksiisi. Monesti
he myös järjestävät tuutoreille omia perehdytyksiä tai
ryhmäytymistapaamisia. Näihin kannattaa osallistua, jotta
pääset tutustumaan muihin ainejärjestössäsi tai killassasi
toimiviin opiskelijatuutoreihin.

Muut tuutorit
Tuutorointia toteutetaan ainejärjestöjen ja kampusten
välillä hyvin erilaisilla tavoilla. Voi olla että ainejärjestössäsi
toimit tuutoriparisi kanssa läheisessä yhteistyössä omaa
tuutoriryhmäänne ohjaten. Voi myös olla että ainejärjestösi
ei jaa uusia opiskelijoita tuutoriryhmiin, vaan toimitte osana
yhtä isoa tuutorien ja fuksien joukkoa. Riippumatta näistä
tuutoroinnin järjestämisen tavoista, on muista ainejärjestön
tuutoreista sinulle paljon apua. Pistäkää pystyyn oma
keskustelukanavanne, jossa voitte jakaa kokemuksia, kysyä
kysymyksiä ja tutustua toisiinne. Syksyn hektisten viikkojen
aikana esille nousee varmasti asioita, jotka koskevat kaikkia
uusia opiskelijoita. Näiden viestiminen kaikkien tuutorien
kesken hyödyttää fukseja ja helpottaa omaa työtänne.
Yhteistyö oman ainejärjestön tuutorien kanssa on usein
luonteva osa tuutorointia. Saatat kuitenkin tavata muiden
ainejärjestöjen tuutoreita tuutoroinnin lomassa. Heidän
kanssaan kannattaa vaihtaa ajatuksia tuutoroinnin
järjestämisestä ja käytännön työstä. Heiltä voit saada
omaan työhösi mainioita ideoita!
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Tutkinto-ohjelma
Tuutoreiden tehtävänä on ohjata uusia opiskelijoita oman
alansa opiskelukäytäntöjen, opiskeluympäristöjen ja
opiskelijakulttuurin pariin. Vastuu opintojen ohjauksesta
ja suunnittelusta ei kuitenkaan kuulu tuutoreille.
Yliopisto-opiskelijoina fuksit ovat vastuussa opintojensa
suunnittelusta, mutta heille tarjotaan sitä varten ohjausta
muun muassa tutkinto-ohjelman kautta.
Tutkinto-ohjelmien alkuohjausta yhtenäistettiin vuoden
2019 aikana niin, että jokaiselle uudelle opiskelijalle
nimetään opettajatuutori. Hänen vastuullaan on tutustuttaa
uusi opiskelija oman tieteenalaanne ja auttaa häntä
kiinnittymään yliopisto-opintoihin.
Opettajatuutorit ovat usein mukana HOPS-prosessissa
ja saatatkin tehdä läheistä yhteistyötä opettajatuutorin
kanssa omien fuksiesi alkuohjauksen parissa.
Opettajatuutoroinnin järjestämiseen on ympäri yliopistoa
monia erilaisia tapoja, perinteitä ja käytänteitä.
Muista, että voit aina olla yhteydessä tutkinto-ohjelmaasi,
jos tuutoroinnin yhteydessä nousee esille ongelmia
fuksien opintojen suunnittelun tai järjestämisen suhteen.
Sinun ei esimerkiksi tarvitse tietää aiempien opintojen
hyväksilukemisesta tai fuksisyksyn kurssiaikatauluista.
Kysy tuutori- tai fuksivastaavaltasi, jos et tiedä keneen olla
yhteydessä tutkinto-ohjelmassasi!

TREY
Tampereen ylioppilaskunta on ollut mukana
opiskelijatuutoroinnin järjestämisessä vuoden 2019 alusta
saakka. TREYn tehtävänä on esimerkiksi koordinoida
tuutorihakuja ja viestiä tuutoreille läpi tuutorointijakson.
Yhtenä käytännön esimerkkinä toimii tämä opas, joka on
tehty ylioppilaskunnassa tuutorien tueksi. TREY tuottaa
tuutoreille käyttöön tuutoripaidat, sekä haalarimerkit ja
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kaulassa kannettavat tuutoripassit/nimikortit. Nämä ovat
tuutoreille maksuttomia ja jaetaan ainejärjestöjen kautta
ennen orientaatioviikon alkua elokuussa 2020. Muista myös
Tuutoreiden Ilta, kaikkien tuutoreiden illanvietto Tullikamarin
Klubilla torstaina 13.8.! Tästä saat lisätietoa kesän aikana
muun muassa tuutorien sähköpostilistan kautta.
Voit olla yhteydessä TREYn tuutorointisektoriin
kevään, kesän ja syksyn aikana tuutorointisi kaikissa
vaiheissa. Heinäkuun lomailemme, mutta pyrimme
vastaamaan kysymyksiisi niin pian kuin mahdollista.
TREYn tuutorointisektorin tavoitat helpoiten osoitteesta
tuutorointi@trey.fi. Jos et tiedä kenen puoleen kääntyä,
laita meille viestiä.

Moodlen materiaalit
Kaikki opiskelijatuutorit on kutsuttu tuutorien Moodle-sivulle,
jonka kautta esimerkiksi tämä opas ja koulutusmateriaalit
ovat saatavilla. Kevään ja kesän aikana alustalle lisätään
myös muuta hyödyllistä materiaalia. Moodlen on tarkoitus
toimia tuutorien työkalupakkina. Tutustu siis sieltä löytyviin
tiedostoihin, ja pääset työssäsi vauhtiin.
Tuutorien opintojaksojen raportointi- ja palauteosiot
tehdään myös saman Moodle-sivun kautta. Tämän aika
koittaa loppusyksystä 2020.
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Uusien opiskelijoiden ohjaus ja arki
Uusien opiskelijoiden tukena toimii yliopistolla monia tahoja.
Tämän osion tarkoituksena on esitellä niitä sinulle, jotta
tiedät kenen puoleen kääntyä, jos fuksisi tarvitsee syksyn
aikana tukea asioissa, joissa et pysty itse auttamaan. Tässä
osiossa käsitellään lyhyesti myös kahta ajankohtaista asiaa,
Sisun käyttöönottoa ja koronavirustilannetta, ja niiden
vaikutuksia syksyn 2020 tuutorointiin.

Yliopiston ohjauspalvelut
Kuten edellisessä oppaan osiossa mainittiin, et tee
tuutorina uusien opiskelijoiden ohjausta yksin. Tuutorointi
on osa ohjauksen kokonaisuutta, eikä tuutorin rooliin kuulu
ohjata ja tukea fukseja kaikissa mahdollisissa opintoihin
liittyvissä asioissa. Onkin siis hyvä tietää pintapuolisesti
mitkä muut tahot ovat uusien opiskelijoiden tukena heidän
saapuessaan yliopistoon. Näihin tutustumalla osaat
toivottavasti ohjata fuksejasi oikean tiedonlähteen tai
ohjaustahon äärelle.
Yliopiston opintoneuvonnan ja –ohjauksen tavoitteena
on tukea suunnitelmallista opiskelua ja vahvistaa
opiskelijan asiantuntijuutta. Tärkeimpänä ohjauksen
välineenä voidaan pitää opetussuunnitelmaa johon
opiskelijan kaikki opinnot perustuvat. Tuutorina tehtäväsi
on tukea fukseja heidän opintojensa alkumetreillä. Muista
kuitenkin, että uudet opiskelijat ovat itse vastuussa
opinnoistaan. Näihin lukeutuvat mm. opintojen suunnittelu
ja suorittaminen, omien tavoitteiden asettaminen sekä
opiskelun säännösten ja etiikan tuntemisesta. Sinun ei
tarvitse olla opetussuunnitelman, sivuaineyhdistelmien
tai vaikkapa aiempien opintojen hyväksilukemisen
asiantuntija - sitä varten yliopistolla on muita ohjaustahoja.
Kokemusasiantuntijana pystyt auttamaan fukseja monessa
asiassa, mutta nojaa seuraaviin tahoihin jos et tiedä tai
löydä vastauksia heidän kysymyksiinsä.
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Opiskelijan opas
Fuksin tärkein apuväline opintojen aloittamiseen on
Opiskelijan opas (tuni.fi/opiskelijanopas/ --> Yliopiston
opiskelijan opas). Sen kautta löytyvät uuden opiskelijan
muistilista, opiskelun käsikirjat sekä opetussuunnitelmat.
Uudet opiskelijat saavat hyväksymisviestinsä yhteydessä
linkin Opiskelijan oppaan uuden opiskelijan materiaaliin. Se
sisältää myös linkkejä jotka vievät opintojen aloittamisen
kannalta oleellisille sivustoille. Onkin hyvä tutkia Opiskelijan
opasta itsenäisesti ennen tuutorointia ja ohjeistaa myös
fukseja verkkosivuille etsimään tietoa. Alkuvaiheessa voitte
tutustua tuutoriryhmäsi kanssa Opiskelijan oppaaseen
yhdessä. Fukseja kannattaa muistuttaa, että ajantasaisin
tieto opinnoista ja ohjauksesta löytyy aina sieltä.
Fuksien tulisi ottaa käyttöönsä Tuni-tunnukset heti
opintojensa alussa. Muistuta että yliopisto viestii
opiskelijoille monesta tärkeästä asiasta juuri @tuni.fipäätteisen sähköpostiosoitteen kautta. Tämän tunnuksen
avulla opiskelijat tulevat käyttämään mm. Intraa ja muita
sähköisiä palveluja/työkaluja, kuten Sisua.

Ohjaus tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa
Tutkinto-ohjelmanne tarjoaa fukseille akuuteimman
opiskeluun liittyvän tuen. Opettajat vastaavat kurssiensa ja
opetuksensa tavoitteisiin, opetuskäytäntöihin ja arviointiin
liittyvästä ohjauksesta ja voitkin huoletta ohjata fuksit
kysymään lisätietoa tietyistä kursseista niiden opettajilta.
Tutkinto-ohjelmassa saattaa olla myös ohjausta antavia
tahoja kuten opintoneuvojia. He ovat tuutoreille erinomaisia
yhteyshenkilöitä sillä he pystyvät auttamaan fukseja
monessa opintojen aloittamiseen liittyvässä ongelmassa.
Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään tutkinto-ohjelman
henkilökuntaan kuuluva opettajatuutori. Hänen avullaan
fuksi pääsee tutustumaan tarkemmin tieteenalaan, sen
käytäntöihin sekä uramahdollisuuksiin. Kysy tuutori- tai
fuksivastaavaltasi onko teidän tutkinto-ohjelmassanne
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suunniteltua yhteistyötä opiskelija- ja opettajatuutorien
välillä!
Tiedekunnissa opiskelijoille tarjotaan ohjausta monessa eri
asiassa. Tiedekunnan ohjauksesta vastaavat esimerkiksi
opintopäälliköt, -koordinaattorit ja –sihteerit. Heidän
tehtäviinsä lukeutuvat muun muassa henkilökohtaisen
opintosuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen,
muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
tutkintoon ja valmistumiseen liittyvät asiat. Suuressa
yliopistossa titteleitä on monia, mutta tiedät varmasti jo
pääpiirteittäin tiedekuntasi ohjauksesta vastaavat henkilöt.
On hyvä käydä fuksiryhmän kanssa läpi teidän tutkintoohjelmanne ja tiedekuntanne tärkeimmät ohjaustahot.
Kerro vähintään mistä ohjaushenkilökunnan löytää ja missä
he voivat fukseja auttaa.

Yhteiset ohjauspalvelut
Opiskelija voi varata henkilökohtaisen ohjausajan yliopiston
yhteisistä ohjauspalveluista riippumatta siitä, missä
tutkinto-ohjelmassa opiskelee. Yhteisiä ohjauspalveluista
ovat opinto-ohjaajan, opintopsykologin ja uraohjaajan
palvelut. Lue yksityiskohtia palveluista ja ajanvarauksesta
Opiskelijan oppaasta hakusanalla ’ohjaustahot’.
Opinto-ohjaajan saat kiinni osoitteesta opiskelijanohjaus.
tau@tuni.fi. Hervannan kampuksella keskusteluaikoja
opinto-ohjaajan kanssa voi varata myös sähköisen
ajanvarausjärjestelmän kautta. Opinto-ohjaaja tukee
esimerkiksi opiskeluelämäntilanteen ja tulevaisuuden
tavoitteiden jäsentämisessä sekä valintojen tekemiseen
liittyvissä pohdinnoissa. Hänen kanssaan voi keskustella
myös opiskelun erityisjärjestelyihin liittyvistä tarpeista.
Tarvittaessa opiskelija ohjataan muiden ohjaustahojen
piiriin. Tutkinto-ohjelmakohtaista ohjausta varten kannattaa
hakeutua tiedekuntaan.
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Opintopsykologit tavoittaa osoitteesta opintopsykologit.
tau@tuni.fi. Heidän tehtävänään on auttaa opiskelijoita
esimerkiksi opiskelutaitoihin, opinnoissa jaksamiseen,
aikaansaamiseen ja opiskelumotivaatioon liittyvissä
asioissa sekä opiskelun sovittamisessa yhteen haastavan
elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa. Opintopsykologit
tarjoavat yksilöohjauksen lisäksi myös kaikille
perustutkinto-opiskelijoille avoimia opiskelutaitoluentoja ja
ryhmäohjausta.
Uraohjauskeskustelun voi varata osoitteessa
uraohjaus.tau@tuni.fi. Uraohjaus on henkilökohtainen
ohjauskeskustelu urasuunnittelun teemoista asiantuntijan
kanssa. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi
harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen,
oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja
työtehtävämahdollisuudet.

Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opintotoimisto auttaa opiskelijoita muun muassa
lukuvuosi-ilmoittautumisen, opiskeluoikeuden ja muiden
virallisten opintojen käytäntöihin liityvien ongelmien
kanssa. Heihin saat yhteyden osoitteesta opintotoimisto.
tau@tuni.fi. Opintotoimiston toimipisteet sijaitsevat
keskustakampuksella Päätalossa ja Hervannan
kampuksella Kampusareenalla.
Yliopistolla on myös muita palveluita jotka tukevat
opiskelijoita heidän opintojensa aikana. Esimerkiksi
kansainvälisyyteen tai uraohjaukseen liittyvissä asioissa
kannattaa ottaa suoraan yhteyttä niitä hoitaviin palveluihin.
Kattavat ohjeistukset ja yhteystiedot löytää parhaiten
Opiskelijan oppaan kautta. Löydät sieltä myös enemmän
tietoa yllämainituista ohjaustahoista. Muista näissäkin
asioissa omat rajasi: Ohjaa fuksi keskustelemaan yliopiston
henkilökunnan kanssa jos koet tilanteen sitä vaativan. Auta
fuksia löytämään oikea tukipalvelu esimerkiksi selaamalla
Opiskelijan opasta yhdessä hänen kanssaan. Kysy apua
suoraan ohjauspalveluilta, jos et tiedä mihin tahoon ottaa
yhteyttä.
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Sisu tulee!
Yksi syksyn 2020 suurimmista muutoksista yliopistolla on
kaikkien opiskelijoiden siirtyminen uuden monikäyttöisen
tietojärjestelmän, eli Sisun käyttöön. Sisussa hoidetaan
henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), kurssiilmoittautumiset, suoritusmerkinnät, todistukset ja
sähköinen asiointi. Sisu tulee korvaamaan seuraavat
järjestelmät: NettiOpsu, Opiskelijan työpöytä, POP,
ROCK, Oprek ja HOPS. Sisuun siirtymisellä on vaikutuksia
yliopistoyhteisön arkeen, sillä uudistuksen myötä siirretään
suuri määrä tietoa poistuvista järjestelmistä uusiin, mikä
aiheuttaa kesällä järjestelmien käyttökatkon. Seuraa
viestintää aiheesta esimerkiksi Intrassa sekä TREYn
tiedotuskanavissa.
Olet saattanut tutustua Sisuun jo aiemmin, mutta
tuutorien Moodleen on ladattu Sisu-projektin valmistama
videoesittely Sisun toiminnasta joka kannattaa joka
tapauksessa katsoa läpi. Jos et ole Sisua vielä käyttänyt,
pääset tutustumaan siihen osoitteessa tuni.fi/sisu ja
Opiskelijan oppaasta löydät paljon hyödyllistä tietoa Sisun
toiminnasta.
Sisuun siirtyminen tarkoittaa muutoksia myös
orientaatioviikon aikatauluihin. Uudet opiskelijat tekevät
kurssivalinnat Sisussa keskiviikkoon 19.8. mennessä.
Ensimmäiset orientaatioviikon päivät käytetäänkin tutkintoohjelmissa ja tiedekunnissa siihen, että uudet opiskelijat
saadaan kursseille syksyn opintoja varten. Huomioi, että
myös sinun on tehtävä HOPSisi ja kurssivalintasi Sisussa
19.8. mennessä. Kannattaa siis tutustua Sisun käyttöön ja
tehdä omat ilmoittautumiset jo hyvissä ajoin, jotta et joudu
kiirehtimään niitä muutenkin hektisen orientaatioviikon
aikana kasaan.
Sinun ei tarvitse tuutorina olla Sisun asiantuntija, vaan
päävastuu sen käytön ohjeistamisessa on tutkintoohjelmilla. Niitä tukien Sisu näkyy ja kuuluu kampuksilla
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esimerkiksi pop up -neuvontapisteiden muodossa.
Kannattaa kuitenkin tutustua Sisuun jo pelkästään siksi, että
tulet itse käyttämään sitä opinnoissasi. Syksyn ensimmäiset
päivät sujuvat sutjakammin, jos osaat ohjeistaa
fuksejasi Sisun perusasioissa. Käy siis tutustumassa
koulutusmateriaaliin, Sisun toimintoihin sekä Opiskelijan
oppaan ohjeistuksiin.

COVID-19 ja syksyn tuutorointi
Keväällä 2020 yliopisto-opiskelun käytännöt uusiksi pistänyt
koronavirusepidemia saattaa vaikuttaa myös tulevan
syksyn tuutorointiin. Varmuudella ei voi sanoa vielä mitään,
mutta on mahdollista, että epidemiatilanne muuttaa
esimerkiksi orientaatioviikon ohjelmaa. Epävarmuuden
vuoksi suosittelemme, että seuraat yliopiston Intraviestintää ja TREYn viestintää aihetta koskien. Oli tilanne
mikä hyvänsä, uudet opiskelijat aloittavat opiskelun syksyllä
2020. Käytännön toteutuksissa saattaa olla muutoksia
perinteisiin tapoihin, mutta tuutoroinnin tarve ei häviä
mihinkään.
Vallitsevassa tilanteessa tärkeään rooliin nousee
yhteydenotto fukseihin jo kesän aikana. Monessa
ainejärjestössä ollaan jo vuosia otettu saapuviin
opiskelijoihin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse, jolloin
heidät on toivotettu tervetulleeksi ja kerrottu kuka heidän
tuutorinaan toimii. Tätä suositellaan myös kesällä 2020.
Ainejärjestöt saavat saapuvien opiskelijoiden yhteystiedot
Hakijapalveluista kesän 2020 aikana. Tiedot pitää hakea
erillisellä lomakkeella. TREY selvittää kevään aikana, miten
tiedot saadaan ainejärjestöihin ja informoi tuutori- ja
fuksivastaavia asiasta.
Huomioikaa, että yliopisto ei lähetä enää paperista
hyväksymiskirjettä uusille opiskelijoille. Mahdollisten
ainejärjestöjen omien tervetulomateriaalienkin pitää
siis olla sähköisessä muodossa. Viime vuoden tapaan
tutkinto-ohjelmat voivat lisätä ainejärjestön tervetulokirjeen
tai fuksilehden omille orientaatiosivuilleen Opiskelijan
oppaassa. Tästäkin ainejärjestöille kevään ja kesän aikana.
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Tuutorointi käytännössä
Tuutorointi tapahtuu käytännössä monessa muodossa.
Perinteisten tuutoritapaamisten lisäksi vertaisohjausta
tehdään esimerkiksi ainejärjestön tai muun
opiskelijayhdistyksen tapahtumissa ja illanvietoissa,
verkossa esimerkiksi keskusteluryhmän tai yksityisviestien
avulla sekä mahdollisissa opiskelija- ja opettajatuutorien
yhteistapaamisissa. Tässä osiossa tarjotaan hieman
vinkkejä käytännön tuutorointitoimintaan.

Tuutoritapaamiset
Perinteisin tapa tuutoroida uusia opiskelijoita on järjestää
tuutoritapaamisia, joissa käsittelet tiettyjä asioita
yhdessä fuksien kanssa. Suunnittele tuutoritapaamisesi
ainakin suurilta osin etukäteen. Hyvä idea on pyrkiä
linkittämään esimerkiksi orientaatioviikon luentojen
teemoja omiin tapaamisiin (esimerkiksi kampusten
palvelujen esittäytyessä voitte käydä luennon jälkeen
kampuskierroksella). Olet itse vastuussa tuutoritapaamisten
suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja vetämisestä.
Kirjallisten suunnitelmien tekeminen on hyvä idea, ja se
auttaa sinua hahmottamaan kokonaistyömäärää. Muista
kuitenkin, että jokaiseen tapaamiseen kannattaa jättää
reilusti aikaa fuksien kysymyksille ja omille huolille. Tiukan
minuuttiaikataulun tekeminen alkusyksyn viikoille ei siis
välttämättä ole paras mahdollinen ajatus.
Fukseille tuutoriryhmän ja muiden fuksien kesken
tutustuminen on yksi tuutoroinnin tärkeimmistä puolista.
Kannusta fuksejasi osallistumaan tuutoritapaamisten lisäksi
myös iltatapahtumiin ja korosta että niihin osallistuminen
on mahdollista myös alkoholittomana. Ainejärjestön sisällä
olisi hyvä varmistaa että toiminta on aidosti esteetöntä ja
saavutettavaa myös raittiina. Pidä mielessä että et lähde
itse iltatapahtumiin vain juhlimaan, vaan myös tukemaan
fuksejasi. Suositeltavaa on myös harkita fuksien
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(ja itsesi) kokonaiskuormitusta - kaikkia vapaita välejä
ei kannata täyttää tuutoritapaamisilla, vaan myös
palautumiselle tulisi jättää aikaa. Opintojen aloittaminen
on fukseille kuormittavaa, eikä sinunkaan kannata hillua
ainejärjestötilassa tai kiltahuoneella yömyöhälle joka ilta.
Tuutoritapaamisissa kannattaa käydä läpi perusasiat
alanne opinnoista ja opiskelusta. Voit kertoa hieman
kursseista ja niiden suorittamisesta, mutta vältä
välittämästä värittyneitä käsityksiä niiden sisällöistä tai
toteutuksista. Tuutori nähdään usein auktoriteettihahmona,
ja jos esimerkiksi välität eteenpäin omia huonoja
kokemuksiasi yksittäisistä kursseista, saattaa fukseille
olla ennen ensimmäistäkään luentoa omat negatiiviset
mielikuvansa kyseisestä kurssista.
Moni fuksi tulee yliopistoon suoraan toiselta asteelta.
Jos ryhmässäsi on paljon tällaisia opiskelijoita, voi olla
hyvä käydä läpi yliopisto-opiskelun ja vaikkapa lukioopiskelun eroja. Jos taas ryhmääsi kuuluu paljon aiemmin
korkeakouluopintoja suorittaneita fukseja, ei tuon eron
läpikäyminen välttämättä ole kovin tarpeellista. Ei haittaa
jos et ehdi käymään kaikkea suunnittelemaasi läpi
tuutoritapaamisissa, sillä moni opintoihin liittyvä asia
selkeytyy fukseille vasta syksyn mittaan kun kurssit ja tentit
lähtevät pyörimään.
Rohkaise jokaista ryhmäsi jäsentä osallistumaan
tuutorointiin ja sen aikana järjestettäviin tapahtumiin. Kaikki
eivät kuitenkaan ole tasavertaisen puheliaita tai sosiaalisia.
Muista että he tarvitsevat ohjaustasi yhtälailla, joten käytä
pelisilmääsi ja huolehdi että kaikki halukkaat fuksit pysyvät
ryhmäsi toiminnassa mukana. Älä lannistu jos joku kuitenkin
kieltäytyy osallistumasta tuutorointiin.
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Ensimmäisen tapaamisen aiheet
Tuutoroinnin aikana esille nousee kymmenittäin erilaisia
pikkuasioita ja –teemoja. Tässä kuitenkin suurimmat
ja tärkeimmät! Varmista fukseiltasi heti ensimmäisen
tapaamisen aikana että nämä asiat ovat hoidossa ja tarjoa
apuasi jos jossakin näistä on ongelmia.
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•

Yliopisto-ilmoittautuminen: Ilmoittautumisohjeet
on toimitettu uusille opiskelijoille valintapäätöksen
yhteydessä ja moni onkin sen varmasti jo tehnyt.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.9.2020, jonka
jälkeen opiskeluoikeus raukeaa jos ilmoittautumista
ei ole tehty. Opintojen aloittamisen ajankohtaa ei
voi pääsääntöisesti siirtää, mutta poissaolevaksi
ilmoittautuminen onnistuu lakisääteisin perustein,
esimerkiksi vanhempainvapaan tai ase-/
siviilipalveluksen vuoksi.

•

Opintotuki: Opintotukihakemus tehdään Kelan sähköisen
asioinnin kautta (kela.fi/asiointi). Loppukesä ja
alkusyksy ovat hakemusten käsittelyssä kiireistä aikaa,
joten se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.

•

Opiskelijakortti: Yliopistoilmoittautumisen yhteydessä
fuksit ovat maksaneet Tampereen ylioppilaskunnan
jäsenmaksun. Kun maksu on suoritettu ja rekisteröity,
voivat he hakea opiskelijakorttia. Ohjeet opiskelijakortin
tilaamiseen löydät täältä: trey.fi/opiskelijakortti.

•

Asuminen: Varmista että kaikilla tuutoriryhmäsi jäsenillä
on katto päänsä päällä. Asuntoja tamperelaisille
opiskelijoille tarjoavat muun muassa TOAS ja POAS.
Lisäksi Opiskelijan Tampere ylläpitää asuntopalstaa
ja tilapäismajoitusta, jos omaa asuntoa ei ole vielä
löytynyt. Muista että sinulla ei tuutorina ole velvoitetta
majoittaa uusia opiskelijoita.

•

Tuni-tunnuksen aktivointi: Sähköisiä palveluja varten
opiskelijoiden tulee aktivoida Tuni-käyttäjätunnuksensa
salasana.tuni.fi -palvelun kautta. Aktivointi vaatii
verkkopankkitunnukset tai vastaavan tunnistustavan.

Jos nämä ovat kaikilta tuutoroitaviltasi ojennuksessa, voit
olla tyytyväinen ensimmäisen päivän saldoon. Kannattaa
rohkaista uusia opiskelijoita tutustumaan myös uuden
opiskelijan materiaaleihin (tuni.fi/uusi-opiskelija) ja
TREYn Fuksioppaaseen. Tämä kannattaa tehdä jo kesän
aikana, jos olet saapuviin opiskelijoihin yhteydessä.
Muista että ylioppilaskunnan asiantuntijat ovat fuksien
tukena esimerkiksi asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä
kysymyksissä.

Orientaatioviikko
Uudet opiskelijat saapuvat Tampereen yliopiston
kampuksille lähtökohtaisesti maanantaina 17.8..
Sekä kansallisten että kansainvälisten opiskelijoiden
orientaatiojaksot keskittyvät tuolle viikolle, joten kampuksilla
on varmasti reilusti kuhinaa koko viikon ajan. Kansallisten
opiskelijoiden osalta orientaatioviikon yhteinen ohjelma
on kaikille opiskelijoille pääpiirteittäin sama ja järjestetään
keskustan ja Hervannan kampuksilla samanaikaisesti
20.8.-21.8. Salijakoa on tehty tiedekunnittain molemmilla
kampuksilla. Kaupin kampuksen fuksit osallistuvat
pääsääntöisesti keskustan orientaatioluennoille,
mutta tiedekunnan omat infot sekä mahdolliset
poikkeustoteutukset järjestetään Kaupissa. Tiedekunnat ja
tutkinto-ohjelmat järjestävät omaa orientaatioohjelmaansa
läpi viikon. Näiden aikataulut saat järjestävien tahojen
kautta.
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Orientaatioviikon yhteisissä osioissa käydään läpi muun
muassa seuraavia aiheita:
•

Yliopisto-opiskelun perusteet ja etiikka

•

Hyvät opiskelukäytännöt

•

Opintojen saavutettavuus

•

Yhteiset ohjauspalvelut

•

Opiskelijan oppaan toiminta ja muut tiedonlähteet

•

Kampusten palvelut, esimerkiksi kirjasto, SportUni, TREY
sekä Kielikeskus

Tarkemmat aikataulut tulevat saataville yliopiston
verkkosivuille kesän aikana. Infoluennot ovat hyvin tärkeitä
ja lyhyisiin sessioihin on sisällytetty paljon asiaa. Suunnittele
siis tuutoritapaamiset niin että fuksisi pääsevät kaikkiin
infoihin paikalle. Syksyllä 2020 tärkeänä uudistuksena
kaikkien opiskelijoiden tulee tehdä kurssivalintansa 19.8.
mennessä Sisun kautta. Tästä syystä orientaatioviikon alku
käytetään tutkinto-ohjelmissa HOPSien ja kurssivalintojen
tekemiseen. Tämä on fukseille prioriteetti, joten huolehdi
että he pääsevät osallistumaan Sisu-tapaamisiin.
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Kampuskierros
Tampereen yliopisto toimii kaupungissa kolmella eri
kampuksella. Pääasiallinen opiskelukampuksesi tulee
nopeasti tutuksi ja siellä vietätte tuutoriryhmän kanssa
eniten aikaa. On kuitenkin hyvä idea käydä tutustumassa
muihinkin kampuksiin! Lähtekää vaikka lounasreissulle tai
tutustumaan kirjastopalveluihin. Muista, että vaikka sinulla
ei olisi opintojesi myötä asiaa muille kampuksille, saattaa
fukseillasi olla eri tilanne. Kartat jokaiselle kampukselle
löydät täältä: tuni.fi/fi/tutustu-meihin/yliopisto/kampukset.
Esittele opiskelukampukseltanne ainakin:
•

Tiedekuntanne ja tutkinto-ohjelmanne tilat

•

Yliopiston yhteisten ohjauspalveluiden sijainti

•

Sähköiset tenttitilat, tietokoneluokat & kopiokoneet

•

Opiskelijaravintolat ja -kahvilat

•

Kirjastojen tilat

•

SportUnin liikuntatilat

•

YTHSn sijainti

•

Ainejärjestön, kiltojen ja muiden opiskelijayhdistysten
tilat

•

TREYn toimisto ja palvelutiski
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TREYn palvelupisteet
TREYllä on palvelupisteet Hervannan ja keskustan
kampuksilla. Näiltä pisteiltä mistä uudet opiskelijat
pääsevät esimerkiksi noutamaan opiskelijakorttinsa..
Suurin osa ylioppilaskunnan toimijoista työskentelee
päivittäin keskustoimistolla Hervannan kampuksen
Päärakennuksessa. Palvelutiskin avaaminen Kaupin
kampukselle on vireillä.
Palvelutoimisto, keskusta
Kalevantie 4, Päätalo E241 (Alakuppilan jälkeen vasemmalle
E-siipeen, 2.kerros), 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
sähköposti: help@trey.fi

Palvelutoimisto, Hervanta
Korkeakoulunkatu 10 (Päätalon 2. kerros), 33720 Tampere
puh. +358 (0)40 713 0073
sähköposti: help@trey.fi

Keskustoimisto
Hervannan kampus
Korkeakoulunkatu 10 (Päärakennuksen 1. ja 2. kerros), 33720
Tampere
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Yhteydenpito fuksien kanssa
Tuutoritapaamisten lisäksi tuutoroitavien fuksiesi
kanssa kannattaa olla tiiviisti yhteydessä puhelimitse tai
netin kautta. Suurimalla osalla on käytössä esimerkiksi
Whatsapp- tai Telegram-ryhmä, jonka kautta pystyt
viestimään fukseille kätevästi ja he voivat kysyä
askarruttavia asioita matalalla kynnyksellä. Tällaisen
ryhmän voi laittaa pystyyn jo kesän aikana, jos haluat että
fuksit tutustuvat toisiinsa hieman jo ennen orientaatiojakson
alkua. Sovi käytettävä sovellus yhdessä fuksien kanssa, ja
muista että kaikilla uusilla opiskelijoilla ei välttämättä ole
älypuhelinta. Näissä tapauksissa viestintä kannattaa hoitaa
jollakin muulla tavalla ja varmistaa että tieto kulkeutuu
kaikille fukseille.

Tuutorointi jatkuvana toimintana
Tuutoroinnin aktiivisin aika sijoittuu luonnollisesti
orientaatioviikkoon ja alkusyksyyn. Tuutoroinnin on kuitenkin
tarkoitus kestää pidempään, vähintään syyslukukauden
loppuun asti. Mitä paremmin fuksit integroituvat
opiskelijayhteisöön ja opintoihinsa, sitä pienemmäksi
tuutoroinnin tarve kutistuu. Kannattaa kuitenkin käyttää
esimerkiksi käytössänne olevaa keskusteluryhmää läpi
syksyn niin, että kutsut fukseja ainejärjestön tapahtumiin
ja kyselet hieman miten heillä menee. Hyvä idea on sopia
myös yhteisiä tapaamisia esimerkiksi joulu-tammikuulle,
jossa voit pyytää ryhmältäsi palautetta omasta
tuutoritoiminnastasi. Ole siis fuksien tukena pidempään kuin
ensimmäiset pari viikkoa.
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Vinkkejä tapaamisten aktiviteeteiksi
Tuutoritapaamisiin ja muuhun ohjaukseen kannattaa
suunnitella vaihtelua. Vaikka roolinasi on kertoa opiskelusta
ja opiskeluelämästä fukseille, käy yksipuolinen luennointi
nopeasti pitkäveteiseksi. Alle olemme keränneet ideoita ja
vinkkejä tuutoroinnin värittämiseen ja fuksien aktivointiin.
Muista kuitenkin että teet tuutorointityötä omana itsenäsi,
ja tiedät parhaiten itse miten omat tuutoritapaamisesi
kannattaa suunnitella. Ota aina huomioon tapaamisten
saavutettavuus niin, että kaikki fuksit pääsevät varmasti
osallistumaan täysillä suunnittelemiisi aktiviteetteihin.
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•

Tutustu Tampereeseen opiskelijan näkökulmasta. Moni
fuksi on muualta kotoisin, mutta myös paljasjalkainen
tamperelainen näkee kotikaupunkinsa uusien lasien
läpi yliopisto-opiskelijana. Vaikka opinnot keskittyvätkin
kampuksille, on fuksien silti hyvä tuntea Tamperetta
hieman omia kotikulmia pidemmälle. Jos ryhmäsi
fukseilla sattuu kaikilla olemaan polkupyörät, voitte
lähteä vaikka yhteiselle pyöräreissulle kipuamaan
Tampereen monia mäkiä nähtävyyksiä bongaillen.

•

Kulkekaa yhdessä Nyssen palvelupisteelle hankkimaan
bussikortit, ja lähtekää tutustumaan muihin kampuksiin
tai kaupunginosiin bussilla. Samalla voit kertoa
esimerkiksi mitä aloja toisilla kampuksilla voi opiskella.

•

Järjestä lounastapaaminen opiskelijaravintolassa.
Ravintoloita löytyy kampuksilta useita, vinkkaa ruuhkaajat ja muut tärpit omista suosikkiravintoloistasi. Fukseja
kannattaa muistuttaa, että monet ravintolat myyvät
ylijäämäruokaa halpaan hintaan lounaan jälkeen.

•

SportUnin toimipisteitä löydät kaikilta kampuksilta. Niistä
voit varata esimerkiksi palloiluvuoron tuutoritapaamista
värittämään. Kannattaa kuitenkin ennakkoon selvittää
onko kaikille ryhmäsi fukseille mahdollista osallistua
liikuntatapaamiseen. Lue Sportunin toiminnasta lisää
osoitteessa sportuni.fi ja tutustu Moodlessa Sportunin
perehdytysmateriaaliin!

•

•

Perjantai-iltapäivinä osa museoista on maksuttomia.
Tuutoritapaamisen paikkana esimerkiksi Vapriikki
Tammerkosken rannassa on mahtava paikka! Mikä
olisi parempaa kuin ryhmäyttää fukseja vaikkapa
Pelimuseossa?

•

Hyödynnä TREYn jäsenpalveluja. Käy vuokraamassa
ylioppilaskunnan palvelupisteeltä pesäpallotai kyykkätarvikkeet ja järjestä liikunnallinen
tuutoritapaaminen.

•

Esittele yliopistoyhteisöstä löytyviä aine- ja
harrastejärjestöjä esimerkiksi kampuskierroksen
yhteydessä. Kaikki fuksit eivät välttämättä löydä omaa
kaveripiiriä oman ainejärjestön tapahtumista, vaan
heitä saattaa kiinnostaa esimerkiksi jokin kymmenistä
harrastejärjestöistä. Niiden pariin ei kuitenkaan löydä,
jos niistä ei kuule. Onneksi syksyllä järjestettävillä
Harrastemessuilla moni järjestö pääsee kertomaan
toiminnastaan fukseille.

•

Tampere kuhisee halpoja kulttuurielämyksiä, esimerkiksi
keikkoja, näyttelyitä ja luentoja. Pidä silmäsi tarkkana
netissä pyöriessäsi niin löydät parhaat menovinkit!
Tuutoriryhmän voimin esimerkiksi stand up -keikalle
suuntaaminen voi olla mukava aktiviteetti.

Tuutorointi on parhaimmillaan mielekästä ja hyödyllistä
sekä fukseille että sinulle. Vaikka sen aikana käsitellään
monia tärkeitä ja monimutkaisia asioita, tulee sen
kuitenkin olla sinulle ja fukseille myös hauskaa. Muista
suunnitella tuutorointisyksylle myös lepohetkiä niin itsellesi
kuin fukseillesikin. Yhdessä toimimalla kaikki saavat
tuutoroinnista eniten irti.
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