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Tuutorivastaavan tervehdys 
 

Paljon onnea sinä! Onnittelut opiskelupaikasta yhdessä Suomen par-

haimmista opiskelukaupungeista! Historian opiskelu Tampereen yli-

opistossa eroaa muista yliopistoista erityisesti sen kannalta, että yliopis-

tomme opetuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Tut-

kimme yhteiskuntaa ja maailmaa historian kautta. Tämä itsellä onkin 

kiinnostuksen ponne alaa kohtaan, haluan ymmärtää tätä maailmaa, ja 

yksi keino tähän ymmärrykseen on tarkastella sitä historian kautta. His-

torian opiskelu on monimuotoista, löytyy mahdollisuuksia niin itsenäi-

seen- kuin ryhmätyöskentelyyn. Opiskelu yliopistossa on myös hyvin 

vapaata. Valinnanvapautta löytyy, mutta myös vastuuta, sillä omien 

opintojen eteneminen on omalla kontolla.  

Itse aloittaessani opinnot syksyllä 2015 muutin ensimmäistä kertaa omilleni sekä vielä täysin uuteen kaupun-

kiin. Vain ennestään pari kertaa Fat Lady-yökerhossa Tampereella käyneenä voin sanoa, etten tuntenut Tam-

pereelta entuudestaan ketään, joten ymmärrän ja tiedän, että kaikki uusi jännittää ja pelottaa. Kannustankin 

aktiivisuuteen syksyn ja opiskeluiden koittaessa.  

Erityisesti ensimmäinen viikko, (27.8Æ), joka on pyhitetty miltei pelkästään orientoiville opinnoille sekä tuu-

toroinnille, on kaikille suositeltu. Mutta jos et vielä tähän viikkoon pääse mukaan, paljon erilaista toimintaa 

ja tapahtumaa on koko syksy täynnä joten ei hätiä mitiä! 

Syksyllä on paljon ainejärjestömme Patinan järjestämää monipuolista toimintaa luvassa. Tämän lisäksi pää-

sette tutustumaan muihin ainejärjestöihin erilaisten yhteistöiden kautta. Tampereella on ainejärjestötoiminnan 

lisäksi tarjolla paljon edullisia harrastuskerhoja opiskelijoille. Maksamalla Tampereen yliopiston, TAMK:kin 

ja TTY:n yhteisen korkeakoululiikuntamaksun, joka on noin 70 euroa vuodessa, voi käyttää kaikkien korkea-

koulujen liikuntapalveluja. Liikuntaa on tarjolla monipuolisesti muun muassa kuntosalien, ohjattujen ryhmä-

liikuntatuntien, kiipeilyn, judon, jalkapallon, tanssin, koripallon ja pesäpallon muodossa. 

Me tuutorit olemme koko kevään suunnitelleet ja kouluttautuneet vastaanottamaan teitä uusia opiskelijoita. 

Meitäkin jännittää tavata teidät, joten kuumotellaan sitten kaikki yhdessä, kun tavataan. Historian opiskelu on 

monenkirjavaa, ja niin on muuten sen opiskelijatkin. Meitä on joka junaan ja vuonna 2021 myös ratikkaan, 

joten älä pelkää tulla omana itsenäsi. Syksystä on tulossa tapahtumantäyteinen ja omasta ja tuutoreiden puo-

lesta voin sanoa, että lämpimästi tervetuloa joukkoomme! 

 

Kohta nähdään! Emilia Lindgren 
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Ensimmäinen viikko pähkinänkuoressa 
 

Maanantai 27.8. 
9.00-12.00 Tiedekunnan SOC:in orientoivat opinnot yliopiston Päätalon juhlasalissa 
 
13.00-16.00 Tietotekniikkataitojen luento klo 13-16, Päätalon luentosalissa D10ab (Alakuppilan vieressä) 
 
Tiistai 28.8. 
12.00-14.00 Historian oppiaineen ja Patina ry:n tervetuliaistilaisuus paikassa Pinni B, luentosali 1097 
 
Æ Tuutorointia! Kampuskierros, tutustumista toisiin opiskelijoihin ja tuutoreihin, yms. Päivä päättyy noin 
kello 20.00 
  
Keskiviikko 29.8. 
12.00 – 14.00 Tietokoneinfo. Tila ilmoitetaan myöhemmin. 
 
14.00 – 16.00 Ruokailua ja vapaamuotoista tutustumista yliopistolla 
 
Fuksien ja tuutorien yhteinen illanvietto klo 18.00 eteenpäin. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Torstai 30.8.  
12.00-15-00 Orientoivat opinnot 2 Päätalon luentosalissa D10ab.  
 
16.00 kaupunkikierros 
 
Perjantai 31.8. 
Ei pakollista ohjelmaa, mutta mahdollisuus tutustua tuutoreiden johdolla muihin opiskelijoihin, yliopistoon 
ja Tampereeseen. 
 
 
 
Tuutorien puhelinnumerot: 
 
Emilia Lindgren (tutorvastaava):  +358 50 4618660 
Henri Tuohimaa:  +358 50 3724757 
Aino Uusi-Marttila: +358 45 1282563 
Juho Aarikka:  +358 50 3465081 
Mikael Turunen:  +358 50 9171355 
Jenna Kajander:  +358 40 8391988 
Tapio Aropaltio:  +358 44 0322280 
Sanna Kettunen:  +358 40 7233884 
Nelli Järvelä:  +358 45 1103218 
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To-do -lista ennen opintojen alkua 
 

 

1. Tärkeimmät ensin: Muista ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua läsnäolevaksi ja maksaa ylioppi-

laskunnan vuosimaksu. 

2. Byrokratia kuntoon. Hae opintotukea ja asumistukea, kun tiedät asunnosta tarkemmin 

3. Hae asuntoa. Kämppä helpottaa elämistä etenkin talvisin. Lisätietoja opiskelija-asunnoista löydät osoit-

teista www.toas.fi  ja https://poas.fi/ 

4. Muista aktivoida peruspalvelutunnuksesi! Tarvitset sitä mm. kaikkiin yliopiston tietojärjestelmiin. 

5. Liity fuksien Facebook-ryhmään, sillä sinne tulee paljon informaatiota etenkin ensimmäisten viikkojen 

aikataulusta  https://www.facebook.com/groups/1587348731362621/  (Eihän tätä urlia voi muistaa. me-

nepä siksi sivulle www.patinary.com ja sieltä löydät myös Fuksin ABC:n, josta voit seurata linkkiä.) 

6. Tilaa opiskelijakortti ajoissa. Sitä tarvitset monissa paikoissa, kuten kulkukorttina tiettyihin tiloihin yli-

opistolla sekä opiskelijahintaiseen ruokailuun yliopiston ravintoloissa. 

7. Mikäli et saa opiskelijakorttiasi ennen kuin orientaatioviikko alkaa, kannattaa pitää mukana opiskelija-

todistusta (mm. yliopiston ravintolat hyväksyvät sen opiskelijakortin sijaan ensimmäisinä päivinä) 

8. Liity Patinan jäseneksi maksamalla jäsenmaksu. Lisätietoa siitä löydät tästä lehdestä. 

9. Urheilevien kannatta liittyä Unipolisportin jäseneksi. Jäsenenä pääset käyttämään mm. kuntosalia, osal-

listumaan ryhmäliikuntatunneille sekä palloiluvuoroille kaikilla kampuksilla (TAY, TAMK ja TTY). 

10. Kurssivalinnoista ei kannata vielä huolestua, niitä katsomme yhdessä ensimmäisen viikon aikana. 

Huom! Kuitenkin tietotekniikkakurssille (TIEY4), kannattaa ilmoittautua, sillä se alkaa maanantaina 

27.8.18. (Haku: Tiey4 UTA 2018) 

11. Tuutoreita saat lähestyä jo ennen orientaatioviikon alkamista mieltäsi painavissa kysymyksissä.  

12. - Jos et pääse mukaan orientaatioviikon ohjelmaan, kannattaa siitä ilmoittaa tuutorivastaavalle,  esimer-

kiksi sähköpostitse, jolloin saat paremmin tietoa myöhemmistä tapahtumista.
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Onnittelut opiskelupaikasta, tuleva historian opis-

kelija ja yliopistoyhteisön jäsen! Haluan jakaa 

teille yhden ensimmäisistä ja mielestäni tärkeim-

mistä asioita, joita minulle kerrottiin, kun aloitin 

yliopisto-opiskelun: opiskelu on äärimmäisen tär-

keää, mutta yliopistoelämä tarjoaa mahdollisuuden 

myös niin moneen muuhun asiaan ja niistä kannat-

taa ottaa myös kaikki irti. Luen-

noilla ja lukemalla kirjoja opit 

tuntemaan oman alasi, joka on 

muuten aika lailla paras ala 

opiskella. Keskustelemalla mui-

den alojen opiskelijoiden kanssa 

voit kuitenkin lisäksi rakentaa 

itsellesi monipuolista näkökul-

maa, jota pelkillä oman alan tie-

doilla ei saa. Poikkitieteellisyys 

kunniaan! Järjestöt ovat myös 

mielestäni olennainen osa yliopistoelämää, ja yli-

opisto on niitä pullollaan. Yhdistyksiä löytyy joka 

lähtöön riippuen siitä, millaista toimintaa haluaa 

olla tekemässä. Toivottavasti rakkaimmaksi järjes-

töksi muodostuu kuitenkin Patina, jonka puolesta 

raapustelen sinulle nyt.   

Patina ry on Tampereen historianopiskelijoiden ai-

nejärjestö. Se on ollut olemassa 55 vuotta, ja sitä 

pyöritetään vapaaehtoisten historianopiskelijoiden 

voimin. Tarkoituksemme on toimia jokaiselle opis-

kelijalle perheenomaisena yhteisönä, joka tukee 

opintoihin ja työelämään liittyen ja järjestää run-

saasti vapaa-ajan ohjelmaa. Pyrimme olemaan jär-

jestö kaikkia jäseniämme varten, ja liityttyäsi olet 

sääntöjemme mukaan lopun elinikääsi patinisti. 

Itse ainakin uskon olevani sitä vielä sydämessäni 

vuosia valmistumisen jälkeen ja toivottavasti sinä-

kin tunnet x määrän vuosia päästä samoin.   

Loppuun muutama sana itse historianopiskelusta. 

Tulet huomaamaan, että historianopiskelu eroaa 

merkittävästi siitä mihin olet tottunut lukiossa. 

Muutos on kuitenkin ns. parempaan suuntaan. Sen 

sijaan, että istuisit luennoilla opettelemassa vuosi-

lukuja, opettelet ymmärtämään il-

miöiden syitä ja seurauksia sy-

vemmin kuin ennen ja opit tutki-

maan historiaa itse. Vuosilukujen 

opiskelu liittyy pitkälti harrastu-

neisuuteen ja omaan mielenkiin-

toon, kaikesta ei tarvitse tietää to-

dellakaan kaikkea, mutta oman 

kiinnostuksenalueen asioista ker-

tyy ajan saatossa paljon tietoa. 

Tampereella historian opiskelua voi kohdistaa pal-

jon mielenkiintonsa mukaan. Minä esimerkiksi 

teen kandiani Eurooppa-liikkeestä Suomessa, 

mutta asioita voi tutkia laidasta laitaan antiikista 

nykypäivään. Työllisyydestä sanottakoon sen ver-

ran, että älkää pelätkö sitä. Tulette huomaamaan, 

että työllistymismahdollisuuksia on paljon riippuen 

sivuaineista ja omasta mielenkiinnosta. ”Ei histori-

asta työllisty mihinkään” on kulunut ja perusteeton 

väite. Olkaa ylpeitä siitä, että opiskelette historiaa!  

Mukavaa kesää, tavataan ja tutustutaan syksyllä 

 

Lauri Ikola, puheenjohtaja 
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Patinan jäsenmaksu ja mitä kaikkea sillä saa  

  
Historian ainejärjestö Patina toimii periaatteella opiskelijoilta opiskelijoille, joka tarkoittaa sitä että kans-

saopiskelijat järjestävät Patinalle monenlaisia erilaisia tapahtumia ja palveluita, joita muuten ei olisi ole-

massa. Tällaisia tapahtumia ja palveluita ovat muun muassa saunaillat, akateemiset pöytäjuhlat, viini-il-

lat, ekskursiot, elokuvaillat, haalarit ja monet muut upeat asiat. Valtaosa Patinan rahoituksesta tulee opiskeli-

joilta juuri jäsenmaksujen muodossa, joten jäsenmaksun maksaminen on ensinnäkin kannattavaa, mutta 

myös toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. Tässä onkin listattuna erinäisiä asioita, joista hyö-

tyy suoraan kun maksaa Patinan elinikäisen 30€ suuruisen jäsenmaksun:  
 

• Haalarit huomattavasti halvemmalla  

• Halvempi sisäänpääsy kaikkiin Patinan tapahtumiin  

• Halvempi laulukirja  

• Mahdollisuus hakea Patina ry:n hallitukseen ja tuutoreiksi  

• Patinan ja Hol:in jäsentarrat.  

• Patinan haalarimerkki kaupan päälle  

  

Ajatellaanpa että uusi patinisti haluaa itselleen haalarit ja laulukirjan, sekä osallistuu kaksiin tapahtu-

miin koko opiskelija-aikanaan, on opiskelija säästänyt silloin jäsenmaksun maksamalla yli 30€, eli enemmän 

kuin mitä jäsenmaksu kustantaa. Jäsenmaksun maksaminen on toki vapaaehtoista, mutta äärimmäisen kan-

nattavaa niin sinun kuin ainejärjestösi kannalta, joten seuraavalta sivulta löydät maksuohjeet, miten voit liit-

tyä Patinan jäseneksi. Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja kestää loppuelämän.  
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PATINA RY 
JÄSENMAKSULOMAKE  

Uudet opiskelijat 
2018   

 

     
 

  Päivämäärä   Eräpäivä  
 

          23.5.2018  Ei eräpäivää   

     

  
Yhteyshenkilö 

   
 

  Tapio Aropaltio    
 

 

Selite/kuvaus   YHTEENSÄ 
 

Oma nimi 
 

Patina ry:n jäsenmaksu    30,00  € 
 

       
 
 
 
 
 
 
Käyttäkää maksaessanne viitettä! 
 
Viite: Saaja: Patina ry  

196 320 267 
IBAN: FI79 5732 2620 0968 67  
BIC: OKOYFIHH  

    
  Maksettava 30,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
PATINA RY  
Y-tunnus: 1089391-4 Taloudenhoitaja: 
Historiatieteen laitos Tapio Aropaltio 
Kanslerinrinne 1 Aropaltio.Tapio.A@ student.uta.fi 
33014, Tampereen yliopisto Puh: 044-032 2280 
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Historian opiskelijain liitto – HOL 
 

Holin jäseniä ovat kaikki ainejärjestöjen jäsenet ja merkiksi jäsenyydestä saatte 
opiskelijakorttiinne tarran. Tällä tarralla saa lukuisia etuja museoissa, joten sitä 
kannattaa Hol-vastaavalta kysellä. Museoetujen lisäksi Hol näkyy opiskelijoi-
den arjessa tapahtumiensa kautta. Kerran lukukaudessa säännöllisesti järjestet-
tävät seminaariviikonloput lehtineen ja epäsäännöllisemmin toteutettavat opis-
kelijaristeilyt ja muut tilaisuudet keräävät yhteen alan opiskelijoita ympäri 
maan. Syksyllä 2018 seminaarin pitopaikkana onkin Tampere. 

Tapahtumat ovat vain Holin toiminnan kruunu, näkymättömämpää työtä tehdään jatkuvasti. Liitto saattaa yh-
teispäätöksellä ottaa kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin. Ylioppilaskunnat keskittyvät ylei-
sesti opiskelijoiden toimeentuloon, kun taasen Hol pyrkii historianopiskelijoiden etujärjestönä kiinnittämään 
huomiota juuri historian oppiaineen arvostukseen koulussa ja muihin suoraan jäseniinsä vaikuttaviin asioihin. 
Teemme yhteistyötä useiden alan ammattiyhdistysliikkeen toimijoiden kanssa, kuten Akavan Erityisalojen 
alaiset asiantuntijoiden Specian , Museoalan ammattiliiton, eli MAL:in, sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulu-
tettujen kanssa. Ammattijärjestöihin kuuluminen on mahdollista ja suositeltavaa jo opiskeluvaiheessa, sillä 
monet tapahtumat, koulutukset ja edut ovat räätälöityjä juuri opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijoiden nopea 
ja hyvä työllistyminen on voittoa kaikille osapuolille. 

Holin toiminnasta saat lisätietoa kotisivujemme www.hol.fi tai some-profiilien kautta. Kotisivulla pidämme 
yllä hieman vapaampaa blogia. Yhteyttä voi ottaa suoraan tai vaikkapa oman ainejärjestön Hol-vastuuhenki-
lön kautta. Nähdään viimeistään Turun seminaarissa! 

Hol-vastaavat: Henrik Järvinen & Juho Aarikka 

 

Kotisivu: www.hol.fi 

Facebook: https://www.facebook.com/HOLry/?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/Hol_ry 

Instagram: https://www.instagram.com/historianopiskelijainliitto/ 
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Tuutorit esittäytyvät 
 
 
Emilia Lindgren (Tuutorivastaava) 
 
- Nimeni on Emilia Lindgren, olen 23-v ja neljännen vuoden histo-
rianopiskelija. Oon just se tyypi jota kutsutaan aina lempinimellä, 
(Emppu), ja kuulostaa oudolta jos joku kutsuu mua Emiliaksi. 
(Mutta saa kutsua ei siinä mitään). Helsingissä olen suurimman osan 
elämästäni viettänyt, mutta en oo sit sellainen "ylimielinen-stadilai-
nen eksyksissä täällä landella"-tyyppi. Olen pesunkestävä partiolai-
nen, eli eräjormailusta nautin paljon. Historiassa eniten kiinnostaa 
kehitysvammaisten historia.  Tulevaisuudessa kuitenkin olisi tarkoi-
tus suuntautua tuonne viestinnän alalle. Mun mielestä kaikki ihmiset 
näyttää joltain eläimeltä, mä esimerkiksi näytän ihan linnulta. -- Tul-
kaa kysymään jos haluatte tietää miltä eläimeltä näytätte! Kasvatan 
ja rakastan avokadoja. Odotan innolla, että pääsen opastamaan ja tu-
tustumaan uusiin fukseihin!! Tervetuloa!!!!!!! T: EmilSTö 
 

 
 
 
Henri Tuohimaa tässä hei. 

Te rakkaat fuksit ja muut uudet tulokkaat olette kolmas vuo-
sikerta, jonka tutorina toimin. Jok’ikinen kerta olen tähän 
fukseille tulevaan lehtiseen ottanut kuvan silloisten lempiken-
kieni kanssa, joten tämä kuva on kolmas kuva minusta kenkä 
naamassa. Syksyllä aloitan neljännen opiskeluvuoteni. Viime 
syksynä VOITIN toisen kerran Tommyt (katso Fuksin aakko-
sista kohta: Tommyt). Aihepiirejä, joiden ympärilleni opin-
toni ovat keskittyneet tähän mennessä ovat seksuaalisuus, 
päihteet, rap-musiikki, sekä teoreettinen filosofia. Ja täytin 22 
ihan äsken. Muuta teidän ei tarvitse vielä tietää. Hyvää kesää 
ja vielä parempaa syksyä 

 

Nelli Järvelä 

Moi kaikki! Olen Nelli, 21-vuotias patinisti. Syksyllä mulla alkaa 
kolmas vuosi opiskelua täällä Tampereen yliopistossa. Historiassa 
mua kiinnostaa tällä hetkellä eniten keskiaika, sukupuoli ja myytti-
set eläimet. Noin muuten musta on ehkä hyvä tietää, että mulla on 
puhelimen muistiossa pitkä lista potentiaalisia tulevia kissan nimiä 
(tän hetkinen lemppari on Mauri), ja että juon keskimäärin viis kup-
pia teetä päivässä. Oon myös alunperin kotoisin Ruovedeltä, mutta 
oon asunut Tampereella nyt jo seitsemän vuotta. 
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Juho Aarikka 

 
Se että luet tätä vihkoa tarkoittaa, että sinä olet tuleva histo-
rian opiskelija. Onnittelut! Minä olen Juho Aarikka ja olen 
tuutorisi, neljännen vuoden opiskelija, Patinan kulttuurivas-
taava ja vanha kuin taivas. Suuri päämääräni on sitsata niin 
paljon kuin mahdollista ja silti valmistua maisterin paperit 
kourassa ja löytää tieni historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jaksi. Harrastuksiani ovat huono huumori ja siinä ne taisivat 
sitten ollakin.  
Olen Somerolla kasvanut ja Porvoossa kypsynyt ikiopiskelija 
ja ainejärjestöaktiivi, joka viihtyy kampusalueella liiankin 
hyvin. Koen suuria samaistumisen hetkiä Harry Potterin 
kanssa aina kun kesäloma alkaa ja päättyy. Voisin myös elää 
täysin Alakuppilassa, johon menee jo n. ½ valveillaoloajas-
tani muutenkin, että eipä olisi suuri muutos se. Olen myös 
juuri se tyyppi kenen pöytään voi aina liittyä, oli siinä muita 
tyyppejä tai ei, hyvälle seuralle on aina tilaa.  
 
 
 

 Aino Uusi-Marttila 
 

Moi olen Aino, tämän kirjoitushetkellä 20-vuotias toisen vuoden 
opiskelija, mutta syksyllä olen tietenkin jo asteen vanhempi ja vii-
saampi. Alun perin olen Kangasalta kotoisin, mutta junantuomaksi 
minua tuskin voi kutsua: TKL:n bussillakin on Tampereelle varsin 
hyvin päässyt. Historiassa minulla ei ole mitään tiettyä ja tarkasti 
rajattua intressiä, vaan paljolti kaikki on kiinnostavaa. Olkoon se sit-
ten hyvä tai huono asia. Jos nyt kuitenkin valita täytyy, niin tällä 
hetkellä eniten kiinnostavat Saksan keisarikunta ja sen vähän hei-
kommin menestynyt jatko-osa, Weimarin tasavalta. Aate- ja oppi-
historia ovat myös mielenkiinnon kohteitani, ja erityisesti psykiat-
rian historia ja mielisairauksien populaarit esitykset ovat ehkä juuri 
nyt Se Juttu. Ja ai niin, kaupunkihistoriakin on ihan hauskaa. Mitä 
odotan tällä hetkellä eniten tulevaisuudelta? No tietysti syksyä ja tei-
dän uusien fuksien tapaamista!  
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Jenna Kajander 
 
Moikka moi! Tervetuloa ja onnittelut erittäin ansaitusta pai-
kasta historianopiskelijana! Mä olen Jenna, yksi sun tuuto-
reista ja tässä muutama fakta itsestäni: 
* Olen 22-vuotias toisen vuoden opiskelija eli fuksi vuodelta 
2017. 
* Alun perin olen lähtöisin Nurmijärveltä, mutta kävin otta-
massa vähän vauhtia siipien alle Outokummusta, ennen kuin 
laskeuduin tänne Tampereelle. 
* Historiassa tällä hetkellä eniten kiinnostaa kuolema ja lää-
ketieteen historian pimeämpi puoli. Olen perehtynyt erityi-
sesti yleiseen kuolemankulttuuriin ja itsemurhien historiaan. 
* Masentavista kiinnostuksenkohteistani huolimatta oon ihan 
positiivinen ihminen. Lupaan sen! 
* Käyn on/off kuntosalilla, mutta todennäköisesti vaihdan 
salihommat syksyllä balettiin, koska baletti on elämä. ♥ 
* Muuten vietän vapaa-aikani Netflixin, Youtuben, animen 
tai pelaamisen parissa.  
* Tykkään Antti Tuiskusta ihan liikaa. 
* Jos tykkäät erilaisista kortti- tai lautapeleistä, niin tullaan 
aivan varmasti juttuun! 
 

    

Oon Sanna Kettunen 
 
20-vee toisen vuoden opiskelija, alun perin Hämeenlinnasta, van-
hasta kunnon Kaurialan lukiosta. (RIP KaLu 1924-2018) Puhun 
liikaa, liian kovaan ääneen ja liian nopeasti, sekä olen aina valmis 
väittelemään käymään rakentavaa keskustelua käytännössä mistä 
vaan. Ei kuitenkaan kannata pelätä, yleensä otan sen ihan huumo-
rilla. Kysyin tätä varten ihmisiltä millainen olen ja sain vas-
taukseksi ”rehellinen, suorasanainen, sarkastinen ja joskus ihan 
hauskakin”… Päätelkää siitä, mitä haluatte. Historiassa eniten kiin-
nostaa ihmisten tyhmyys ja massoihin vaikuttaminen. Tästä syystä 
tykkään lukea juttuja esimerkiksi propagandasta, 
holokaustista, ristiretkistä, uskonpuhdistuksesta ja uskonnoista 
yleensä. Henrik VIII on mun spirit animal, koska myös minä järjes-
täisin kirkollisen reformin ennen, kun hyväksyisin, että ehkäpä 
vika on minussa. Suunnitelmissa on tänä kesänä lukea Mein 
Kampf, ihan vaan kevyenä iltalukemisena.  

Olen kahvi ja lime battery addikti, ja jos joskus kävelen ohi katsomatta tai moikkaamatta, etenkin kahvila-
olosuhteissa, syy on usein se, että tarvitsen kofeiinia. Näissä tilanteissa kannattaa yrittää kampata tai huitoa 
kädellä. Mulla on vaikeuksia erottaa ihmisiä toisistaan suurissa joukoissa, joten yleensä näytän etenkin ruo-
kaloissa hyvin eksyneeltä. Musta on aivan loistavaa, että te kaikki pääsitte juuri Tampereelle opiskelemaan 
hissaa, ja odotan innolla, että pääsen kyllästyttämään teidät mun jutuilla. Plus tehtävänä: tässä esittelyssä on 
lainattu Hermione Grangeriä. Tarjoon kaljan sille, joka löytää kyseisen viittauksen ja kertoo sen mulle en-
simmäisenä. 
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Heihoi Noniin, paljon onnea tänne asti pääsemisestä.  
-Mikael Turunen on nimi. Joensuusta lähtöisin, Tampereelle 
(tai Hervantaan) muuttanut 20-vuotias olento, toisen vuoden 
opiskelija (ja ’’vuoden fuksi’’ -17).  
- ’’Rappioromantikko’’ ja taitava pakoilemaan velvoitteita, 
tarpeelliset jutut onnistun kuitenkin lopulta paineen alla hoi-
tamaan.  
- Musiikki etenkin lähellä sydäntä, soittelen kitaraa ja koitan 
välistä myös jotain mölistä. Lisäksi laidasta laitaan tulee 
kuunneltua kaikenlaista (toki suuntautuen vähän enemmän 
’’marginaaliin’’).  
- Tykkään myös kuljeskella milloin missäkin ilman sen suu-
rempaa suunnitelmaa tai päämäärää ja löytää jänniä paikkoja 
ja juttuja, sekä mietiskellä kaikenlaista.  
- Myös vaan yleinen hengailu ja kaikessa rauhassa syvällinen 
tai ei niin syvällinen keskustelu on jees.  
- Aikaa kuluu joutenolon lisäksi esimerkiksi keikoilla ja muissa mielenkiintoisissa tapahtumissa milloin mis-
säkin.  
- Baaria tai yökerhoa mielummin vietän iltaa säiden salliessa puistossa tai sisätiloissa hyvän porukan kanssa 
jutustellen ja vaikka musiikkia fiilistellen. Hyvä musiikki, hyvä porukka, hyvä olut – hyvä ilta.  
- Rahaa kuluu oluen lisäksi jänniin kirjoihin, (vinyyli)levyihin, kitarakamoihin, bändipaitoihin ja keikkalip-
puihin. Levykaupat, kirpparit ja antikvariaatit kuuluvat usein kaupunkikierroksiini.  
- Historiassa ja näin yleiselläkin tasolla kiinnostaa mm. politiikka ja aatteet, kulttuuri, erilaiset tabut, okkul-
tismi ja etenkin kaikki omituinen ja jännä. Filosofia kiinnostaa myös ja oikeastaan aika moni muukin juttu.  
- Vielä kerran tervetuloa, teitä odotellaan innolla. Näkyillään pian! :^)  
 
 

 
Tapio Aropaltio 
 

Se on Tapsa tässä moro! Saanen esittäytyä näin aluksi. Kronolo-
gista ikää on kertynyt mittariin 22 vuotta ja akateemista vastaavaa 
tänä lukuvuonna neljä - maisterisvaihe alkaa syksyllä. Perusvireel-
täni olen pirtsakka, hivenen suulas suomalaiseksi sekä sangen ener-
ginen pakertaja, jolle ihmiskontaktit ovat verbaalinen voimain-
näyte. Historiassa kiehtookin sen sallimat monipuoliset mahdolli-
suudet ymmärtää ilmiötä nimeltä ihminen.  

Suosikkijuomistani ehdoton ykkönen on piimä, mutta Alakuppilan 
kahviakin kuluu. Liikuttavista lajeista harjoitan eritoten hiihtä-
mistä, runoutta sekä intohimoisesti ruuanlaittoa. Toimin myös par-
aikaa ainejärjestömme talousjäbänä; pidän rahasta, varsinkin sen 
luottamuksellisesta hallinnoimisesta. Sanalla sanoen, olen ihan ta-
vallinen tuutorinne. Tässäpä tärkeimmät, syksyllä nähdään! 
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Opiskelijahaalareista  

  
Mitkä ihmeen opiskelijahaalarit? Ne ovat hauskat (ja päällä mukavat!) housut, joita käytetään erilaisissa his-
torian opiskelijoiden omissa sekä poikkitieteellisissä tapahtumissa. Niihin ommellaan yleensä erilaisia kan-
gasmerkkejä, joita voi joko ostaa tai ansaita vaikkapa tapahtumista. Haalareista myös tunnistaa kätevästi eri 
alojen opiskelijat. Ne ovat tärkeä osa opiskelijakulttuuria! Patinan haalarit ovat viininpunaiset ja sopivat siis 
yhteen melkein minkä tahansa väristen paitojen kanssa.   
  
Opiskelijahaalareissa olevat mainokset hankitaan kesän aikana. Näin saadaan haalarit teille fukseille mah-
dollisimman nopeasti syksyllä. Tuutorit hoitavat pääasiassa sponsoroiden hankkimisen, mutta myös te voitte 
auttaa siinä! Se ei vaadi kuin muutaman sähköpostin lähettämistä, josta ohjeet alempana. Mikäli saadaan 
myytyä riittävästi mainoksia, voidaan haalarien hintaa mahdollisesti alentaa hieman.  
  
Patinan haalarit tulevat maksamaan Patina ry:n jäsenille alustavasti 30 euroa. Ei-jäsenille hinta on 70 euroa. 
Säästät siis 10 euroa, mikäli liityt ennen haalareiden hankkimista mainion ainejärjestömme jäseneksi! Haala-
rit tilataan syksyllä ensimmäisten viikkojen aikana. Siitä lisätietoa myöhemmin.   
  
 
Ohjeet Sponsoroiden Hankkimiseen Asiasta Innostuneille  
  
Mainosten hankkimista varten on luotu kaikkien muokattavissa oleva Excel-taulukko, johon listataan kysy-
tyt paikat, kysyjä sekä muita tietoja. Tiedosto sisältää myös ohjeet lähetettävään viestiin sekä linkki haala-
rien mainospaikkoihin. Ohjeet ovat seuraavat:  
  
Ensimmäiseksi merkkaa taulukkoon, kuka kysyy ja mitä, ettei tule päällekkäisyyksiä. Tiedosto löytyy seuraa-
vasta osoitteesta: https://1drv.ms/x/s!AmkryTH7U6crhGZVRahNiwvuUBHo (Eli jälleen kerran www.pati-
nary.com ja sieltä sähköinen Fuksin ABC) 
  
Otsikoi viesti: ”Yhteistyö Patina Ry:n kanssa”. Viestissä tyyli on vapaa, mutta panosta lyhyeen ytimekkyy-
teen. Huolehdi, että viestistä käyvät ilmi ainakin seuraavat asiat: kyseessä on sponsori historian opiskelijoi-
den haalareihin, nettisivuille sekä Patinan lehteen Hileeseen syksyksi 2018 - kevät 2019. Eli samalla sponso-
roinnilla saa mainoksen useampaan paikkaan. Mainitse minimihinnaksi 100 euroa. Liitä mukaan kuva (tie-
dostosta ladattavissa) haalareista, jossa näkyvät mainosten paikat ja niiden hinnat. Tarkista tiedostosta myy-
dyt paikat, ettet myy vahingossa samoja paikkoja useaan kertaan. Viestissä voi mainita myös muusta yhteis-
työstä, esim. tapahtumien järjestämisestä heidän tiloissaan, yritysvierailuista (nämä Tampereen alueella), 
näytekappaleista ja niiden mainostamisesta.  
  
Jos yritys lähtee mukaan yhteistyöhön, kerro laskun saapuvan elokuun lopussa.   
  
Kysy tarvittaessa lisää: Jarvela.Nelli.J@student.uta.fi   
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Fuksin ABC kiria 

A – Alakuppila. Yliopiston todellinen ydin, ta-
pahtumahorisontti ja episentrumi. Hyvää kahvia ja 
vaihtelevaa seuraa. Työteho nollaan jo 60-luvulta 
lähtien. 

B – Byrokratia. Olethan jo hakenut tuet, lainat ja 
kortit, sekä maksanut maksut? 

C – Pinni-C. Yliopistoa lähin virvokekeidas.  

D – Doris. ”Tahmea lattia, vaikea tanssia, hidas 
palvelu, paska musiikki, hillitty tunnelma, samat 
naamat.” Kiva mesta. 

E – Essee. Näitä tehdään ääretön määrä. Ole val-
mis.  

F – Fuksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija, eli 
hän joka saa ja jonka kuuluu olla hieman hukassa. 
Saksaksi der Fuchs. 

G – Gradu. Pelottava mörkö jossain tulevaisuu-
dessa. Älä ajattele sitä vielä. 

H – HiLe. Historia Lehti tarjoilee Patinan sisäistä 
hassuttelua punk-lehden muodossa. 

I – Informaatiotulva. Tietoa, tietoa kaikkialla ja 
sitä on liikaa. Ei hätää, katso kohdat Q, Ä ja Ö. 

J – Juvenes. Opiskelijan puolella. Juvenes tarjoaa 
ruoan lisäksi paljon eri palveluita pienelle opiske-
lijalle. 

K – Kahvitunti. Joka tiistainen rituaali, jossa 
kanssapatinistit käyvät kuumimpien puheenaihei-
den kimppuun kera kahvin ja paakkelssin. 

L – Linna. Tiedon linnake, eli kirjastoa, ryhmä-
työtiloja, tietokoneluokkia ja hiljaisia työskentely-
tiloja. 

M – Moodle. Kaikki kurssimateriaali löytyy 
täältä. Tutkikaa ja penkokaa sitä. 

N – Noppa. Virallisemmin opintopiste. Aloita 
rohmuaminen ajoissa. 

O – Oasis. Virkistäytymiskeidas, johon paha maa-
ilma ei ulotu. Myös täydellinen paikka akateemi-
sille nokosille.  

P – Patina. Historian ainejärjestö, johon tekin 
kuulutte. Patina puhaltaa elämää harmaaseen ar-
keen. 

Q – Que? Tämä on ranskaa ja tarkoittaa kysymys-
sanaa mitä? Se on sellainen kysymys mitä saa ja 
kuuluukin esittää, koska ei ole väärin olla eksyk-
sissä. 

R – Rehtori. Mari Walls. 

S – Sähköposti. Tätä seurataan joka päivä. Joka. 
Päivä. Oikeasti. Seuratkaa. 

T – Tommyt. Patinan fansibaalein runonlausunta-
tapahtuma, joka yhdistää patinisteja kolmelta vuo-
sikymmeneltä. 

U – Unisafka.fi. Korkeakoulujen ruokalistat ne-
tissä. Päivien pelastus. 

V – Vaihto. Historiakivaa ulkomailla. Tuplaki-
vaa! 

W – Wabbu. Vappu eli valpuri. Akateemisen elä-
män parhaat kaksi viikkoa, joka vuosi. 

X – Hylätty. Kulkee myös nimillä hylsy tai hylje. 
Näitä vältellään. 

Y – Ylioppilaskunta. Kasa innokasta ja osaavaa 
porukkaa, jotka valvovat opiskelijan etuja. Nyky-
ään Tamy, keväällä jotain muuta. 

Z – Zen. Tasapaino opiskelun, viihteen ja kaiken 
muun välillä.  

Å – Åbo. Kaupunki Turussa. Siellä käydään vä-
lillä tarkastamassa Kritiikin (Turun historian aine-
järjetön) toimintaa. 

Ä – Älä jännitä. Kaikki on vielä uutta ja jännää, 
apua löytyy ja sitä tarjotaan. 

Ö – Öö… Yleispätevä kysymyssana. Käytä sitä 
jos/kun jokin unohtuu.  
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Patinan hallituksen jäsenet 2018 

Puheenjohtaja 

Lauri Ikola 

Ikola.Lauri.H@student.uta.fi 

0505850454 

Varapuheenjohtaja, Alumnivastaava 

Max Liikka 

Liikka.Max.M@student.uta.fi 

 

Sihteeri, Tiedotusvastaava, Pr-vastaava 

Sonja Kalliomäki 

Kalliomaki.Sonja.H@student.uta.fi 

 

Taloudenhoitaja  

Tapio Aropaltio 

Aropaltio.Tapio.A(at)student.uta.fi 

Tuutorivastaava 

Emilia Lindgren 

Lindgren.Emilia.A@student.uta.fi 

0504618669 

 

Tapahtumavastaavat 

Nelli Lipponen 

Lipponen.Nelli.M@student.uta.fi 

Matti Sammalkangas  

Sammalkangas.Matti.O@student.uta.fi 

Kulttuurivastaava 

Juho Aarikka 

Aarikka.Juho.P@student.uta.fi 

 

HiLe:en päätoimittaja 

Henri Tuohimaa Tuohimaa 

Henri.S@student.uta.fi 

 

KV-vastaava 

Tiia Etelämäki 

Etelamaki.Tiia.M@student.uta.fi 

 

Liikuntavastaava 

Otto Niemonen 

Niemonen.Otto.V@student.uta.fi 

 

Sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen vas-

taava 

Saana Koivisto 

Koivisto.Saana.M@student.uta.fi 

 

Hol- ja työelämävastaava 

Henrik Järvinen 

Jarvinen.LHenrik@student.uta.fi
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Uudelle opiskelijalle hyödyllisiä linkkejä 

 
Fuksin ABC löytyy myös sähköisenä sivulta www.patinary.com ja sieltä käsin voitte availla seuraavia link-
kejä. 

www.patinary.com Patinan omat nettisivut, josta löytyy linkit eri somealustoille. 

www.uta.fi Tampereen yliopiston kotisivu 

www.unisafka.fi Ruokaloiden ruokalistat netissä 

www.tamy.fi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kotisivut 

www.toas.fi Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön sivut 

https://poas.fi/ Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n kotisivut 

www.opiskelijantampere.fi Hyödyllistä tietoa ja alennuskuponkeja opiskelijoille 

https://www.facebook.com/groups/1587348731362621/ Ryhmä vuoden 2018 uusille opiskelijoille, eli juuri teille! 

http://sport.unipolitampere.fi/ Liikuntapalvelujen kotisivut 

http://joukkoliikenne.tampere.fi/ Tampereen joukkoliikenteen kotisivut 

http://www.yths.fi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kotisivut 
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