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Tuutorivastaavan tervehdys 
 

Jos luet tätä, niin sinut on valittu opiskelemaan historiaa Tam-
pereen yliopistoon, onnittelut! Tamperetta on tituleerattu Suo-
men parhaaksi opiskelijakaupungiksi ja tietysti me täällä Tam-
pereella kannatetaan tätä ajatusta. Tampereella sattuu ja tapah-
tuu, ja meillä on täällä esimerkiksi Suomen suurin opiskelija ta-
pahtuma Hämeenkadun appro, jossa käy vuosittain yli 10 000 
opiskelijaa. Voit siis taputtaa itseäsi olalle hyvästä valinnasta! 
Historian opiskelussa Tampereella korostuu yhteiskunnallinen 
näkökulma, jonka avulla yhteiskuntaa pyritään ymmärtämään, 
mutta laajojen valinnaisten opintojen myötä voit opinnoissasi 
keskittyä juuri siihen, mikä itseä kiinnostaa. Tampereen yliopis-
tolla isona plussanan on myös vapaa sivuaineoikeus, joka tar-
koittaa sitä, että saat vapaasti valita opintoja myös toisten tut-
kinto-ohjelmien opinnoista. Tampere3:sen myötä sinulla on nyt 
mahdollisuus valita valinnaisia opintoja myös muista Tampe-
reen korkeakouluista! 

Monia teistä varmasti jännittää opiskelujen aloittaminen ja 
mahdollisesti myös Tampereelle muuttaminen, mutta ei kannata ottaa siitä liikaa stressiä! Minä ja 
muut Patinan tuutorit ollaan täällä teitä varten ja autetaan parhaamme mukaan. Kannattaa myös 
muistaa, että monet muutkin täällä aloittavista ovat samassa tilanteessa, joten vertaistukea varmasti 
löytyy usealta taholta. Itsekin muutin ensimmäistä kertaa omilleni aloittaessani opintoni vuonna 
2017. Tulin tänne suoraan lukiosta ja yliopistoelämä tuntui kuumottavalta, mutta fuksien orientaa-
tioviikon jälkeen jo tuntui huomattavasti paremmalta. 

Tosiaan yliopistotaipaleenne alkaa orientaatioviikolla, jossa käydään läpi tulevan yliopistoelämän 
perusteita ja periaatteita. Tämä 19.8. alkava viikko on erityisen tärkeä, mutta jos se töiden tai muun 
takia jostain syystä jää välistä, ei hätä ole tämän näköinen! Me tuutorit olemme yrittäneet keksiä 
kaikkia hauskoja aktiviteetteja teille ja meille, jotta ei homma pääsisi menemään tylsäksi. Syksyn 
aikana opetamme teitä kulkemaan kampuksella ja päätalon ovista, sekä syvennämme teidät susipe-
lin ja sitsaamisen saloihin.  

Tänne tulemista ei todellakaan kannata jännittää, sillä Tampere, Patina (eli historianopiskelijoiden 
ainejärjestö) ja etenkin me tuutorit olemme todella mukavia ja ihania. Täältä löytyy monenlaista 
hiihtäjää eikä kukaan varmasti jää yksin! 

 

Innolla syksyä odottaen! Sanna Kettunen, tuutorivastaava 
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Ensimmäisen viikon aikatauluja 
 

Maanantai 19.8.:  

9-11 Tiedekunnan SOC:in info/orientoivat opinnot päätalon Juhlasalissa 

13-15 Historian tutkinto-ohjelman infotilaisuus ja Patina ry:n esittely Pinni-b 3107 

15 → Tuutorointia eli kampuskierros ja tutustumista!  

 

Tiistai 20.8. 

12–13 Orientoivat opinnot: opiskeluasiat päätalon Juhlasalissa 

14–15 Tietokoneinfo tuutoreiden kanssa tila ilmoitetaan myöhemmin 

18 → Ensimmäinen illanvietto! Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Keskiviikko 21.8. 

10–11 Orientoivat opinnot: kampuspalveluiden esittely Juhlasalissa 

13–15 Kaupunkikierros 

15 → Vapaata hengailua yhdessä! 

 

Torstai 22.8. 

9-10 Orientoivat opinnot: IT-palvelut 

13 → SUSIPELIÄ ja hengailua 

 

Perjantai 23.8. 

10–12 Historian tutkinto-ohjelman SISU-perehdytys 

12 → Vapaata hengailua esim. Sorsapuistossa 

Viikonloppuna tuutorit käytettävissä esimerkiksi Sorsapuistossa hengailuun tai terdeilyyn! 

 

Tuutoreiden puhelinnumerot 

Sanna Kettunen +358 407233884 

Henna-Maria Vähämäki +358 407015630 

Henrik Järvinen +358 504644855 

Joni Pelkonen +358 405677309 

Linda Laakkonen +358 504004624 

Mikko Majaneva +358 440111563 

Tapio Aropaltio +358 440322280 

Venla Pirttilahti +358 504654249 

Vili Riuttanen +358 44336342 
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Puheenjohtajain tervehdys 
 

Onnea vuoden 2019-fuksit! Onnittelut uudesta opiskelupai-
kasta upeassa Tampereen yliopistossa ja ennen kaikkea terve-
tuloa osaksi Patinan rakastavaa perhettä! Heti alkuun haluan 
pahoitella kaikkia mahdollisia kirjoitusvirheitä (jotka sittem-
min taiton aikana korjattiin. Juholta terkkuja Matille :3), joita 
mahdollisesti tulee seuraavan tekstin aikana. Normaalisti kir-
joitan lähes täydellistä kirjakieltä (kysykää vaikka teidän tuu-
torilta Lindalta) mutta valitettavasti kärsin tällä hetkellä kesä-
ruotsin jälkeisistä psykooseista, enkä ole parhaimmassa teräs-
säni. Pahoittelut tästä!  

Joka tapauksessa, yliopistoelämä tulee olemaan teille kaikille 
uusi ja elämää mullistava kokemus. Tällä en kuitenkaan tar-
koita sitä, että maagisesti saavuttuani yliopistolle olisin alka-
nut jotenkin erityisesti panostamaan siihen, että olisin aloitta-
nut kurssitehtävien tekemisen ajoissa, kuten vanhempani har-
taasti jo yläasteella ja lukiossa toivoivat. Pikemminkin tarkoi-
tan tällä sitä, että opiskeluympäristö muuttuu paljon verrat-

tuna aikaisempaan ja opiskelijan vapaudet lisääntyvät verrattuna aikaisempiin kouluihin. Itse ainakin olen pi-
tänyt tästä paljon ja voin sanoa yliopistoaikani olleen tähän mennessä elämäni parasta aikaa. Myös vapaa-aika 
helposti kietoutuu Patinan ympärille, koska ainejärjestömme ylläpitää monipuolista toimintaa kuten, saunail-
toja, aktiivisia urheiluryhmiä, viininmaistajaisiltoja sekä kuluneena vuotena suosiota saavuttaneita lautapeli-
iltoja. Toimintaa ja seuraa löytyy siis kaikille! 

Tässä yliopistoelämänmuutoksessa teitä auttaa teidän omat tuutorinne, Patinan ansioitunut jäsenistö, sekä Pa-
tinan hallitus. Kaikilta kannattaa kysyä rohkeasti vinkkejä, sekä minä ja Max olemme aina valmiita neuvomaan 
teitä opinnoissanne. Järjestötoimintaan kannattaa myös rohkeasti heittäytyä mukaan ja harva siihen osallistu-
nut on katunut päätöstään. Ties vaikka juuri sinut valittaisiin Patinan puheenjohtajaksi tulevina vuosina! Näin 
kokemusta kerryttäneenä voin sanoa, että onhan se nyt äärettömän hauskaa kuunnella puoli vuotta nimeltä 
mainitsemattoman miespuolisen tapahtumavastaavan hokevan vieressä ”not my pj”. Tähän oman lisänsä tuo 
Tikun ja Takun toinen puolisko, eli kulttuurivastaavamme, joka vieressä länkyttää: ”Chillisti Bro”. Tästä jat-
kaakin sitten Patinan oma varapuheenjohtaja, eli Max Hurri! (Järjestötoiminta on oikeasti hauskaa, kannattaa 
lähteä mukaan rohkeasti) 

-- 

Heihou olen Max, Patinan vpj. Toisin kuin Matti, en tee asioita, mutta tekisin asioita jos Matti katoaisi tai ei 
enää tekisi asioita. Matin kanssa kannatamme myös fantastisen huonoja jalkapallojoukkueita, ja olemme itse-
kin luusereita. Olen samalla myös Patinan kopo, joten opintoihin liittyvissä asioissa minulle saa tulla huutele-
maan missä vaan ja miten vaan. 

Ainejärjestötoiminnassa olen ollut jo liian monta vuotta, ja haluaisin jo eläköityä niin Patinan toiminnasta 
kuten myös yliopisto-opinnoista. Historian opinnoissa kiinnostaa nykyään enää maolaiset. Suosittelen silti Pa-
tinan tapahtumia ja ainejärjestöpöhinää kaikille, meillä on hyvä ainejärjestö, joka on ainakin rikastuttanut omaa 
opiskeluaikaani aika perskutasti. 

Hyvää kesää ja nähdään syksyllä mussukat <3 Patinan Pj ja VPj 



 

4 
 

Opiskelijan to-do-lista ennen opintojen alkua 
 

1. Ota opiskelupaikka vastaan, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan vuosi-

maksu.  

• Voit samalla maksaa SportUnin vuosimaksun, joka mahdollistaa pääsyn mm. kunto-

salille, ryhmäliikuntatunneille ja palloiluvuoroille kaikilla kolmella Tampereen kam-

puksella.  

2. Muista hakea asuntoa! Lisätietoa Tampereen opiskelija-asunnoista löytyy osoitteista 

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

• Koska lukukausi ja orientaatioviikko alkavat jo elokuun puolella, Opiskelijan Tam-

pere tarjoaa hätämajoitusta Dream Hostellissa 1.8.-6.9.! Opiskelijan Tampereen net-

tisivuilta löytyy myös asuntopalstaa ja kämppishakua! 

3. Aktivoi peruspalvelutunnukset, jotta pääset opintojen alettua yliopiston tietojärjestelmiin.’ 

• Peruspalvelutunnus (PPT) on myös opiskelijanumerosi. Se kannattaa opetella ulkoa, 

sillä sitä tarvitsee kaikkialla. 

4. Muista hakea asumis- ja opintotukea. Mitä aiemmin haet, sitä nopeammin saat tuloksia. 

• Opintolainan valtiontakaus tulee automaattisesti osana hakua, mutta sen nostaminen 

on vapaaehtoista. 

5. Tilaa opiskelijakortti ajoissa! Alennusten lisäksi se toimii mm. kulkukorttina yliopiston ti-

loissa ja kirjastokorttina yliopiston kirjastossa Linnassa. 

6. Tuutoreita saa ja kannattaa lähestyä kysymyksillä jo ennen opintojen alkua! Jos et pääse mu-

kaan oritentaatioviikkoon, kannattaa olla yhteydessä tuutorivastaava Sannaan joko viestillä 

tai sähköpostilla! 

7. Fuksin ABC on myös verkossa osoitteessa www.patinary.fi. Sieltä löytyy myös kokoelma 

linkkejä, joita ei paperisessa versiossa ole käytännön syistä. 

 



 

5 
 

Mikä on Patina ry? 
 

Patina on Tampereen yliopiston historian tutkinto-opiskelijoiden ainejärjestö. Se toimii tukenasi 
niin opinnoissa kuin niiden ulkopuolella. Opinnoissa Patina pitää opiskelijan puolia ongelmatilan-
teissa, osallistuu opetusohjelman suunnitteluun sekä järjestää tapahtumia, joilla pyritään tukemaan 
historianopiskelijain työllistymistä ja verkostoitumista. Patina tarjoaa tietoa ja tukea niin opintojesi 
aikana kuin myös valmistumisen jälkeen.  

Tämän lisäksi Patina tarjoaa hauskoja ja monipuolisia tapahtumia vapaa-ajalle ja hienon porukan, 
jonka kanssa on mukava viettää aikaa: Patinassa kaikki otetaan mukaan omana itsenään. Tapahtu-
matarjontaan kuuluu perinteisempien opiskelijabileiden lisäksi akateemiset pöytäjuhlat, lautapeli-
illat, teatteri- ja museoreissut sekä monet muut mukavat riennot. Patinan hallitustoimintaan tai toi-
mihenkilöksi kannattaa myös lähteä, jos haluat kehittää itsestäsi ja oppia paljon uusia asioita! Ryh-
mätyöskentelytaidot ja työelämätaidot myös kehittyvät. CV kiittää!  

Patina toimii periaatteella opiskelijalta opiskelijalle, jossa kaikki toiminta pyörii täysin opiskelijave-
toisesti vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Patinan tapahtumat järjestetään kaikki vapaaehtoisten toi-
mesta ja tapahtumien rahoitus perustuu paljolti jäsenmaksuihin. Tämän vuoksi myös Patinan jäsen-
maksu on vapaaehtoinen, vaikkakin erittäin kannattava, sillä Patina on hyvin aktiivinen ainejärjestö 
joka tekee paljon jäsenistönsä eteen niin tapahtumien kuin edunvalvonnan muodossa.  

Patina on siis monien hauskojen ja vakavienkin asioiden summa. Sen jäsenistöön kuuluvat historian 
tutkinto-opiskelijat Tampereen yliopistosta ja jokainen voi tuntea ylpeydellä ja ilolla kuuluvansa 
joukkoon! Patinan elinikäinen jäsenyys kustantaa 30€ ja sillä saa muun muassa tällaisia etuja: 

• haalarit huomattavasti halvemmalla 

• halvemman sisäänpääsyn kaikkiin Patinan tapahtumiin 

• halvempi laulukirja 

• mahdollisuus osallistua Patinan toimintaan hallitustoimessa tai tuutorina 

• Patinan ja HOL:in jäsentarrat sekä Patinan oma haalarimerkki! 

Ajatellaanpa että uusi jäsenmaksun maksanut patinisti haluaa itselleen haalarit ja laulukirjan, sekä 
osallistuu kaksiin tapahtumiin koko opiskelija-aikanaan, on opiskelija säästänyt silloin yli 30€, eli 
enemmän kuin mitä jäsenmaksu kustantaa. Jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista, mutta ää-
rimmäisen kannattavaa! Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja kestää loppuelämän.  
 



 

6 
 

Tänä vuonna tarjoamme teille fukseille mahdollisuuden myös Fuksipakettiin, joka kokoaa yhteen 
kaikki patinistille tärkeimmät tavarat yhteiseen alennettuun hintaan! Fuksipaketti sisältää: 

• Patinan elinikäisen jäsenyyden 30€ 

• Haalarit 30€ 

• 6kpl Haalarimerkkejä 12€ 

• Patinan ja HOL:in tarrat opiskelijakorttiin 

• Patinan laulukirja 15€ 

• Patinan historiikki 10€ 

Erikseen ostettuna paketin sisältö kustantaisi 97€, mutta ostamalla kaiken paketissa saat sen hintaan 
85€! Kaikki pakettiin sisältyvät tuotteet on mahdollista hankkia erikseen, mutta paketin etuna on se, 
että saa koko paketin kerralla ja halvemmalla. Fuksipaketista kiinnostuneiden nimet kerätään ylös 
ensimmäisten viikkojen aikana, joten vielä on aikaa miettiä! 

Jos haluat maksaa jäsenmaksun tai fuksipaketin heti se onnistuu alla olevan lomakkeen avulla. 
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Tuutoreiden esittäytyminen 

Sanna Kettunen (tuutorivastaava) 

Heippa kaikki! Mä oon Sanna ja toimin tosiaan tänä vuonna tei-
dän tuutorinanne ja Patinan tuutorivastaavana. Oon alun perin ko-
toisin Hämeenlinnasta ja opiskelen hissaa nyt kolmatta vuotta. 
Mua kiinnostaa historiassa massoihin vaikuttaminen, eli propa-
ganda, uskonto, aatteet ja sellaseet. Henrik VIII on mun spirit ani-
mal, koska myös minä aloittaisin kirkollisen ja valtiollisen refor-
min ennen kun myöntäisin, että ehkä vika on minussa.  

Pyysin muutamia kavereita kuvailemaan mua tätä esittelyä varten 
ja sain vastauksia kuten ”huumorintajuinen, kärkäs”, ”kipakka 
täti”, ”fiksu, sarkastinen, joskus ihan hauskakin”… Päätelkää 
siitä, mitä haluatte. Omasta mielestäni oon ainakin toisinaan ihan 
kiva ja sillee. Toisaalta, oon myös luihinen, että kai sekin jotain 
kertoo. Poikkeavana humanistina käyn myös töissä! Työnkuvaani 
kuuluu muun muassa Stalinin hiusten kampaaminen ja hämmen-
tyneen tehtaantytön esittäminen. 

Tämän ja jokaisen kesän lukusuositukset ovat Emily Brönten Hu-
miseva harju ja Dianna Wynne Jonesin Liikkuva linna.  

 

Linda Laakkonen 

Hei ja onnea opiskelupaikastasi! Minä olen tuutorisi 
Linda, ja näin kirjoitushetkellä olen 22-vuotias ja nel-
jännen vuoden opiskelija (ns. vanhempi opiskelija, Pa-
tinan virallinen tantta). Syksyllä olen sitten viidennen 
vuoden opiskelija. Alun perin olen kotoisin Kirkko-
nummelta, ja Tampereelle muutin opintojeni alussa 
nuorena tulevana Patinan fuksina. Onneksi Tampe-
reella on tosi kivaa. 

Historiassa minua kiinnostaa pääasiassa kaikenlaiset 
tabuaiheet, ja etenkin seksuaalisuus ja siihen liittyvät 
ajankohtaiskysymykset. Jos siis olet, kuten minä, tul-
lut opiskelemaan historiaa vailla mitään tietämystä, 
saati kiinnostusta Natsi-Saksaa tai talvisotaa kohtaan 

niin älä huoli – niitä ei ole pakko opiskella. Jos taas Hitler ja muu kiinnostelee niin hienoa, näitäkin 
juttuja voit opiskella mielin määrin. 

Vapaa-ajallani tykkään paitsi Temptation Islandin tuijottamisesta, myös salilla käynnistä (noin nel-
jälläkymmenellä eurolla yliopiston salikortti sekä ryhmäliikuntatunnit koko syyslukukaudeksi, hyö-
dyntäkää tämä oikeesti jos yhtään kiinnostaa) elikkä salikamua vailla olijat saa tulla nykäisemään 
hihasta. Lautapelit ja muut modernin kaupunkilaishipsterin aktiviteetit on kanssa tosi jees. 

Nähdään syksyllä, kiva kun tuutte! 
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Vili Riuttanen 
 
Moikka, mun nimi on Vili ja oon 22 vuotta. Tam-
pereelle rantauduin vuonna 2016 all the way from the 
Lahti City. Ja kuten itseni lisäksi eräs toinen suuri nimi 
Lahesta kerran totesi niin mäkin tavallaan oon: "Ryy-
syistä rikkauksiin elävä esimerkki". Ainakin melkein. 
Oon tehnyt mun opintojen aikana lähes kaikki mokat 
mitä pakollisiin opintoihin tulee, joten osaan kantapään 
kautta konsultoida teitä ainakin siinä asiassa mitä ei 
kannata tehdä. Joten ei paineita, ootte kaikki hyvissä 
käsissä :) 
 
Suoritin mun toisen opintovuoden välivuotena armei-
jassa eli alottelen nyt kolmatta vuotta, mutta henkisesti 
oon neljännen vuoden opiskelija. Historiassa mua kiin-

nostaa yhteiskunnalliset levottomuudet ja 1900 -luku. Vastaan lisäksi Patinan urheiluhommista ja 
oon tosi kiinnostunut muutenkin urheilusta.  Kannatan myös futisjoukkuetta joka ei ole voittanut 
mitään merkittävää johonkin 15 vuoteen, joten voittaminen on mulle jo unohtunut käsite. Urheilun 
lisäks oon myös kiinnostunut hyvästä musiikista, huonoista vitseistä ja tutoroinnista. Lämpimästi 
siis tervetuloa ja nähdään pian! 
 
Henna-Maria Vähämäki 

Hei! Mä oon Henna-Maria Vähämäki. Oon 1997 syntynyt ja yli-
opistolla aloittelen kolmatta vuotta. Oon myös täysverine poho-
jalaane, jote voiraha ikävöörä lakeuksia yhyres ja juora pohojam-
maan kautta ristus. Oon ihmisenä kuulemma vähän omituinen ja 
outo persoona, mutta mulla on mitä parhain huumorintaju ja mut 
onki erittäin helppo saada nauramaan! Mitä huonompi ja syn-
kempi vitsi, niin sitä parempi. Vapaa-aika mulla kuluu Netflixiin 
ja videopelien pelaamiseen ja aina välillä sitten poistun kotiko-
lostani ihmisten ilmoille. 

Historiaa on mahtava opiskella! Ja meillä Patinassa kaikenlaiset 
ihmiset tulevat hyvin toimeen keskenään. Mua kiinnostaa histo-
riassa todella monet asiat aikavälillä antiikki-lähihistoria. Tar-
kemmin sanottuna minua kiinnostaa sosiaalihistoria ja normaalia 
arkea eläneen ihmisen historia. Samalla minua kuitenkin myös kiehtoo merirosvot, kuninkaalliset 
sekä aateliset ja se, mitä kaikkia eroja yhteiskuntaluokkien välillä on ollut. Tosielämän saduissa ei 
prinsessoilla ole aina ollut onnellisia loppuja. 

Ootan innolla syksyä ja teidän uusien fuksien näkemistä! Mulle saa rohkeasti tulla aina juttelemaan 
mistä tahansa asiasta ja aina voi myös kysyä mitä tahansa. Oon myös aina valmis syömään pizzaa, 
juttelemaan syvällisiä ja kattomaan koirien kuvia. 
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Joni Pelkonen 
 
Moro teille kaikille! Ensimmäisenä tärkeimpään: Onnittelut 
opiskelupaikasta ja tervetuloa Tampereen yliopistoon ja iha-
naan Patinaan! 
Meikä on Joni ja syksystä alkaen 4. vuoden opiskelija, ja 
vastavalmistunut kandidaatti! Historiassa kiinnostaa poliitti-
nen historia ja se, miksi ihmiset on tehneet niin hölömöjä 
juttuja. Lisäksi olen pätevöitynyt museoammattilaiseksi ja 
ajattelin vielä alkaa kirjastontädiksi. Patinassa kiinnostaa sit-
sit ja se, miksi meillä on haalarit eikä viitat. Olen alun perin 
lähtenyt liikkeelle Lahesta (paitsi jos sä oot Lahest, niin sit 
oon siitä jostain ihan vierestä.) Parhaita juttuja maailmassa 
ovat kissat, pienpanimo-oluet ja hyvät keskustelut. Ainiin, ja 
soitan myös kitaraa, kuulijasta riippuen hyvin ja huonosti. 
Tulkaa puhumaan ihan mistä vaan, tai kysymään mitä vaan. 
Ei tarvitse olla mitään asiaakaan. 
 

Kannattaa lähteä avoimin mielin ja jännittämättä syksyllä mukaan Patinan toimintaan ja kaikkeen 
yliopistoon liittyvään. Kaikki sujuu ja selviää ja apua saa! Täällä on oikeasti tosi kivaa. Hyvää ja 
aurinkoista kesää sinulle sinne arvon fuksi, ja nähdään syksyllä! 
 

Henrik Järvinen, ihminen 

Heipä hei! Olen Henrik Järvinen, humanististen tieteiden 
kandidaatti ja tuleva tuutorisi! Olen jo neljännen vuoden 
opiskelija ja gradua teen jo kovalla tahdilla, mutta fukseille 
löytyy aina aikaa. Museoalalla on tullut nelisen vuotta jo 
pyörittyä ja kenttään tutustuttua. Asemapaikkanani on Mu-
seo Militaria, jossa tällä hetkellä toimin apulaistutkijana. 

Historianopiskelussa mielestäni parasta on se, että saa koko-
naisvaltaisen kuvan ihmisen menneestä ja ihmiskunnan saa-
vutuksista ja virheistä. Historiahan on kertomus, joka kertoo 
meille mistä tulemme ja mihin olemme menossa. Se on 
joukko muistoja, jotka tekevät ihmiskunnasta ihmiskunnan. 
Tutkimme siis yhdessä koko maailman luonnetta. Graduni 
aiheena on ylioppilaspolitiikka 40-luvun Suomessa. 

Patinassa on parasta se hyvä yhteishenki, joka meillä tapahtumissa, urheilussa ja opinnoissa näkyy. 
Kaikille on ainejärjestössämme tilaa ja jokainen otetaan avosylin vastaan. Sama näkyy myös historian 
oppiaineessa yleisesti Tampereella, myös henkilökunta on avuliasta, ystävällistä ja auttavaista. ‘ 

En malta odottaa, että pääsen tapaamaan teidät fuksit orientaatioviikolla ja myöhemmin niin opin-
noissa kuin opintojen ulkopuolisissa riennoissakin. Jos työelämäasiat tai opintosuunnat mietityttää 
(ei missään nimessä tarvitse vielä) niin voi tulla allekirjoittaneen kanssa juttelemaan. Muistakaa pitää 
hauskaa ja nauttia! 
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Tapio Aropaltio 

Teremoro tulevat fuksit ja erinomaista laskeutumista Suomen Man-
sesteriin! Nimeni on Tapio Aropaltio, olen viidennen vuoden mais-
terivaiheen opiskelija sekä toiminut yhdistyksemme taloudenhoitaja 
Rooman tuhosta lähtien. Perusvireeltäni olen iloinen, joskin suulas 
suomalaiseksi sekä sangen energinen pakertaja, jolle ihmiskontaktit 
ovat verbaalinen voimainnäyte nyt ja aina. 

Historiassa minua kiehtoo eritoten oppiaineen sallimat mahdollisuu-
det ymmärtää ilmiötä nimeltä ihminen. Käytännössä ihmisen luke-
minen on ollut hyödyllisin taito, mitä historia on tarjonnut. Täällä 
hetkellä tutustutan itseäni maailmanlopun historiaan, sillä ajan his-
toria on kiehtovaa. 

Suosikkijuomistani ehdoton ykkönen on AB-piimä, mutta pidän 
myös Cafe Alakuppilan kahvista ja kahvilassa hyörivästä hyvästä 
pöytäseurasta. Liikuttavista lajeista harjoitan eritoten hiihtämistä, 
runoutta sekä intohimoisesti ruuanlaittoa. Tässäpä tärkeimmät, näh-
dään syksyllä. 

Mikko Majaneva 

Hupihauskaa ja supersiistiä, että just sä oot päässyt opiske-
lemaan Tampereelle historiaa! Oon Mikko ja mulla on suuri 
etuoikeus toimia teidän tuutorina. Muutin viime syksynä 
Tampereelle Järvenpäätä pakoon, jossa asuin ensimmäiset 
21 vuotta elämästäni. Harrastuksiini kuuluu: Paperi T:n si-
teeraaminen, tosi-tv, elämäkertojen lukeminen, Cheekin ar-
vostaminen, Patinan urheiluvuorot, live-musiikki sekä eksy-
minen kaduilla ja käytävillä. Mun tunnusmerkeiksi voisi jo 
melkein laskea oranssin pipon, ja ”chillisti” -sanan hokemi-
sen useita kertoja päivässä. Historian opinnoissa mua on 
kiehtonut sensuuri ja valtion kontrolli ylipäätään, esimerk-
kinä kieltolaki. Myös rotusyrjintä ja orjuus 1800- ja 1900-
luvuilla vihastuttaa sekä ihastuttaa.  

Viime syksynä minut armollisesti kruunattiin meidän aine-
järjestön Patinan kulttuurivastaavaksi. Se tarkoittaa sitä, että 
vien teitä muun muassa spekseihin ja museoihin. Järjestän 
myös syksyllä pidettävän Tommy Tabermann -runonlausuntaillan (Tommyt), jossa itsekin ylsin vii-
meksi finaaliin asti. Mä en tiedä viineistä mitään, vaikka vastaankin Patinan kulttuuritoiminnasta. 
Disney-elokuvat ja Quentin Tarantinon tuotanto on mun mielestä parasta korkeakulttuuria.  

Tältä vuodelta odotan etenkin Tommyja, Flow Festivalia, Paperi T:tä, tosi-tv:tä (Tempparit, Vain 
elämää, BB) ja tietenkin teidän näkemistä! :)  
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Venla Pirttilahti 

Moi kaikki uudet fuksit! Olen 22-vuotias toisen vuoden pati-
nisti eli viime vuoden fuksi! Olen viettänyt lähes koko elä-
mäni Espoossa ennen kuin muutin Tampereelle opiskelujeni 
perässä. Kuten kuvasta näkyykin, niin olen vannoutunut tänä 
vuonna olemaan tuutoreiden vakio kissatäti! Jos näet ylä-
kuppilassa kaakaota siemailevan raitapaitaisen henkilön, 
niin olet mitä luultavammin bongannut minut. Raidoista on 
nimittäin tullut itselleni pienoinen trademark ja kaakao on 
omasta mielestäni ainoa oikea jumalten juoma! Juon itse 
kaakaoni ainoalla oikealla tavalla eli maitoon tehtynä. Toi-
sin kuin tuutorivastaavamme, joka kasvoi sotalapsena juo-
den vesikaakaota pienen maitotilkan kera. Rakastan lautape-
lien ja erityisesti susipelin pelaamista (jälkimmäinen tulee 
teille kaikille varmasti myöhemmin tutuksi)! Olen myös 
vannoutunut sarjojen ja elokuvien suurkuluttaja. 

En ole vielä löytänyt historiassa tarkkaa kiinnostuksen koh-
dettani. Tässä syyllisenä on liian laaja kiinnostukseni ihan 
kaikkeen. Tosin aion kesäloman aikana lukea kirjan hulluu-
den historiasta, joten kaikki on mahdollista! Ei siis hätää, 
jos itselläsikään ei ole vielä hajuakaan mihin haluat erikois-
tua! 

 Excelsior! 
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Historian opiskelijain liitto – Hol ry  
 

Historian opiskelijain liitto ry eli kavereiden kesken HOL on Suomen 
kaikkien 11. historian ainejärjestöjen katto-organisaatio, joka toimii yhdys-
linkkinä ja siteenä kuuden eri yliopistokaupungin historianopiskelijoiden 
välillä. Hol ottaa tarvittaessa kantaa juuri historia-alan ajankohtaisiin 
opiskelijakysymyksiin sekä pyrkii lisäämään etujärjestönä oppialan yh-
teiskunnallista arvostusta. Liiton puheenjohtajuus kiertää eri kaupun-
kien ainejärjestöjen välillä ja tulee tässä lähivuosina taas Tampereelle. 
Lisäksi hallitukseen kuuluu kustakin ainejärjestöstä oma Hol-vas-
taava, joka tuo paikallista näkökulmaa päätöksentekoon. 

Holin jäseniä ovat kaikki ainejärjestöjen jäsenet ja merkiksi jäsenyydestä saatte opiskelijakorttiinne 
tarran. Tällä tarralla saa lukuisia etuja Suomenmaan eri museoissa, joten sitä kannattaa kysellä Pati-
nan Hol-vastaavalta eli allekirjoittaneelta. Museoetujen lisäksi Hol näkyy opiskelijoiden arjessa ta-
pahtumiensa kautta. Kerran lukukaudessa järjestetään Holin seminaari tietyn teeman ympärille. Se-
minaarit ovat oivallinen tilaisuus vaihtaa maisemaa ja tavata uusia historian opiskelijoita. Tulevista 
seminaareista tiedotetaan Holin sivujen lisäksi muun muassa ainejärjestöjen somekanavilla. 

Holin toiminnasta saa lisätietoa joko kotisivujen www.hol.fi tai mieluisimpien some-kanavien 
kautta. Kotisivulta löytyy myös hieman vapaamuotoisempi Hol-blogi ja liiton digitalisoidut Holkki-
lehdet. 

Ystävällisesti, 

Hol-vastaava Tapio Aropaltio  

Hol-varavastaava Juho Aarikka 
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Fuksin ABC-kiria 

 

Fuksivuoteen kuuluu olennaisena osana uusista asioista hämmentyminen ja innostuminen. Patinan 
tuutorit ovat suuressa viisaudessaan luoneet aakkoset uuden oppimiselle. Näillä termeillä pääset pit-
källe ja pystyt sukeltamaan syvemmälle akateemisessa seikkailussasi. 

 

A. Atalpa ja Alakuppila: places to be. 

B. Burger: Juveneksen saatava elämän ranska-
lainen. 

C. Pinni-C: Chillisti. 

D. Deadline: Yllättävän tärkeä. 

E. Essee: ks. edellinen. 

F. Fuksi: sinä. 

G. Gambina: Pieni punainen paholainen, tätä 
Pikku-Myykin joisi 

H. Happrot: Extrakurrikulaarinen suorite 

I. Ihminen: ratkaisee. 

J. Juvenes: Neuvostoliiton tavoin ulkopaikka-
kunnille levittäytynyt tamperelainen keksintö 

K. Kyykkä: muinainen karjalainen seurapeli 

L. Linna: prinsessojen ja prinssien sijaan löy-
dät täältä staabilaisia  

M. Matti: yleinen nimi patinassa 

N. Noppa: hyvältä maistuva opiskelun kyl-
kiäinen 

O. Oasis: täällä voit leikkiä eläinkokeiden uh-
ria 

P. Patina: lautanen. 

Q. Queue: lausutaan suomeksi kiu, löydät tä-
män mistä tahansa ruokalasta. 

R. Rehtori: juhlaesine joka näkyy vain val-
mistujaisissa 

S. Sohva: pehmustettu joukkoistuin, asuu ylä- 
ja alakuppilassa 

T. Tuni: Tuni(mies) rankaisee 

U. Univelka: tähän et saa valtiontakausta tai 
lyhennystä ajoissa valmistumisen vuoksi 

V. Viittaustekniikka: ks. Praecepta  

W. Wabbu: ei lobu xd 

X. X-akseli: sillä kulkee yleensä aika 

Y.Y-akseli: sillä kulkee yleensä jotain muuta 

Z. Z-akseli: liian vaikea meille humanisteille 

Å. Åbo: seuraava Atlantis? 

Ä. ._._  

Ö. Ööö?: Henkilökunnan kanssa ei sovi kes-
kustelunaloitukseksi.  
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Patinistin to-do-lista 
 

Et ole vain fuksi, sillä olet paljon enemmän: Olet Patinan fuksi! Patinan jäsenet kutsuvat toisiaan 
patinisteiksi, joten on tärkeä että uusi opiskelija tietää mitä kuuluu patinismiin ja patiniuteen. Seu-
raavaksi onkin lueteltuna tärkeitä vaiheita matkallasi patinismin sydäntä. Listassa on myös haas-
teita, jotka suorittamalla kestät patiniuttasi kovimminkin koettelevat kolhut ja kyseenalaistukset. 

 

1. Liity Patinaan! Tämän voi tehdä joko erikseen tai Fuksipaketin yhteydessä. Ohjeet löytyvät 

sivuilta X 

2. Löydä PinniC. Kampuksen kartassa näkyvät Pinni-A ja Pinni-B, mutta missä onkaan Pinni-

C. Samalla voit selvittää, miksi Pinnit ovat pinnejä eivätkä jotain muuta. 

3. Etsi hobittiluola ja selvitä miksi tuutorisi Henrik kutsuu sitä warpiksi.  

• Suositeltava paikka akateemisille nokosille. 

4. Löydä tiesi patinistien suosimalle Aurinkorinteelle.  

• Vihje: ajattele kuin auguuri. 

5. Keskustele jostain järkevästä henkilökunnan edustajan kanssa. Muista koputus, nimi ja asian 

esittely. 

6. Seuraa Patinaa Facebookissa ja Instagramissa!  

• Facebook: Patina ry 

• Instagram: Patina_ry 

7. Osta ruokaa kaikissa Tampereen opiskelijaravintoloissa. Niitä on enemmän kun voisi kuvi-

tella. Suosittelemme maistamaan myös Juveneksen Burgereita.  

8. Osallistu fuksisitseille. Akateemiset pöytäjuhlat ovat tärkeä riitti akateemisten seikkailujesi 

polulla. 

9. Selvitä, kuka on Patinan Skeletor. (vinkki: ylä- ja alakuppila) Voit samalla myös selvittää, 

kuka on Patinan Roope Salminen. (vinkki: susipeliä??) 

10. Vieraile Patinan urheiluvuorolla, jossa valitettavan usein pelataan futsalia. 

11. Liity vallankumoukseen. 
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Patinan hallituksen jäsenet 2019 
 

Puheenjohtaja 

Matti Sammalkangas 

matti.sammalkangas(at)tuni.fi 

Varapuheenjohtaja ja koulutuspo-
liittinen- vastaava 

Max Hurri 

Max.hurri(at)tuni.fi 

Rahastonhoitaja 

Tapio Aroplatio 

tapio.aropaltio(at)tuni.fi 

Sihteeri ja tiedotusvastaava 

Otto Niemonen  

otto.niemonen(at)tuni.fi 

Tapahtumavastaavat 

Taru Lahtinen 

taru.lahtinen(at)tuni.fi 

Lassi Varis 

lassi.varis(at)tuni.fi 

Tuutorivastaava 

Sanna Kettunen 

sanna.kettunen(at)tuni.fi 

Kulttuurivastaava 

Mikko Majaneva 

mikko.majaneva(at)tuni.fi 

Sosiaalipolittinen- ja ympäristövastaava 

Nelli Lipponen 

nelli.lipponen(at)tuni.fi 

 

 

HiLeen päätoimittaja 

Juho Aarikka 

juho.aarikka(at)tuni.fi 

KV-vastaava 

Tiia Etelämäki 

tiia.etelämäki(at)tuni.fi 

Työelämä- ja alumnivastaava 

Alexa Jokela  

alexa.jokela(at)tuni.fi 

Yritysyhteistyö- ja varainkeruuvastaava 

Nelli Järvelä 

nelli.järvelä(at)tuni.fi 
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Keskustakampuksen kartta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


