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Tuutorivastaavan tervehdys 
 

Moi kaikki ja onnittelut opiskelupaikasta!! Siistiä, että pääsit 

just tänne Tampereelle opiskelemaan historiaa. Meidän 

yliopistossa hissassa on yhteiskunnallinen painotus, mutta sen 

lisäksi opintonsa voi suunnata melkeinpä mihin suuntaan 

vain. Kursseja järjestetään monipuolisesti eri aiheista, ja 

yhteiskuntahistorian lisäksi on mahdollista painottua 

vaikkapa kulttuurihistoriaan tai sotahistoriaan. Ja jos et vielä 

ihan tiedä, mitkä aikakaudet tai aihepiirit historiassa 

kiinnostavat (mikä on tässä vaiheessa enemmän kuin ok!), 

niin voit vapaasti käydä eri kursseja ja pohtia, mikä tuntuu 

omalta. Lisäksi Tampereen yliopistossa on vapaa 

sivuaineoikeus, mikä tarkoittaa, että voit opiskella historian 

lisäksi valinnaisena aineena vaikka mitä - 

yliopistouudistuksen ansiosta myös vaikkapa Hervannan 

kampuksen kursseja. Meidän historian opiskelijoiden 

ainejärjestö, Patina ry, on myös tosi siisti juttu, ja ainakin 

itsellä se on ollut iso osa yliopistokokemusta. 

 

Tampere on myös vallan mainio opiskelijakaupunki! Omasta mielestä ainakin tää on tosi 

sympaattinen ja kotoisa paikka - sopivan pieni, mutta kuitenkin iso kaupunki. Täältä löytyy 

kaikenlaista tekemistä. On keikkoja, teatteria, museoita, mutta kuitenkin myös luontoa ja erilaisia 

harrastusmahdollisuuksia. Opiskelijoille suunnattuja tapahtumia löytyy myös ihan jokaiseen makuun. 

On isompia tapahtumia, kuten Hämeenkadun appro tai Wappu, ja myös eri ainejärjestöjen ja kerhojen 

järjestämiä pienempiä tapahtumia. Patina järjestää esimerkiksi sitsejä, sauna- ja lautapeli-iltoja.  

 

Montaa teistä varmasti jännittää opiskelujen aloittaminen tai Tampereelle muuttaminen, ja se on ihan 

normaalia. Ei kuitenkaan mitään hätää! Me Patinan tuutorit ollaan täällä teitä varten ja autetaan 

parhaamme mukaan. Ja kannattaa muistaa, että muitakin uusia opiskelijoita varmasti jännittää ja 

vertaistukea kyllä löytyy. Kokemuksesta voin kertoa, että ekojen päivien jälkeen jännitys helpottaa. 

 

Teidän yliopistotaipaleenne alkaa orientaatioviikolla 17.8., jolloin on tarkoitus tutustua historian 

opiskeluun, yliopistoon, Tampereeseen ja toisiimme. Ollaan tuutoreiden kanssa suunniteltu teille 

kaikkia kivoja tapahtumia ja muuta toimintaa, ja myös yliopiston puolelta teille järjestetään 

perehdytystä opintojen aloittamiseen. Tämä ensimmäinen viikko on siis tärkeä, ja suosittelen 

kaikkia tulemaan mukaan! Jos et kuitenkaan pääse töiden tai muiden syiden takia osallistumaan 

orientaatioviikolle, niin ei hätää. Erilaisia tapahtumia teille uusille opiskelijoille järjestetään läpi 

syksyn, ja tuutoreiden puoleen saa aina kääntyä!  

 

En malta odottaa, että nähdään syksyllä! 

 

Nelli Järvelä 

Patina ry:n tuutorivastaava 



 

2 

 

Ensimmäisen viikon aikatauluja 
 

Maanantai 17.8. 

 

9-10 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan info (Etä. Katsomme infon mahdollisuuksien 

mukaan yhdessä yliopiston tiloissa, paikka ilmoitetaan myöhemmin.) 

10-12 Historian tutkinto-ohjelman info 

12-13 Lounastauko  

13 -> Tuutorointia! Kampuskierros ja tutustumista. Päivä päättyy noin kello 18.  

 

Tiistai 18.8. 

 

9-10.30 1. ryhmä Historian tutkinto-ohjelman SISU-ohjaus 

10.30-12 2. ryhmä Historian tutkinto-ohjelman SISU-ohjaus  

12.30-14 3. ryhmä Historian tutkinto-ohjelman SISU-ohjaus (etä) 

13-15 Fuksien kahvitunti 

14.15-15 Tuutorien etäinfo (Tarkoitettu niille, jotka eivät pääse osallistumaan fyysisesti 

ensimmäiselle viikolle!) 

18 ->  Fuksien ja tuutoreiden yhteinen illanvietto 

 

Keskiviikko 19.8.  

 

12-13  1. ryhmä opettajatuutorit & HOPS  

13-14 2. ryhmä opettajatuutorit & HOPS  

14.30-15.30 3. ryhmä opettajatuutorit & HOPS (etä) 

15.30 -> Kaupunkikierros 

 

Torstai 20.8. 

 

10-11  SOC: Opiskelu yliopistossa (etä) 

16-17 Tuutoreiden tietokoneinfo 

17 -> Fuksien lautapeli-ilta  

 

Perjantai 21.8.  

 

9-10 SOC: Kampuspalveluiden tietoiskut (etä) 

9-14  Kampuspalveluiden messut  

13 ->  Ulkopelejä 

17 -> Fuksien ja tuutoreiden illanvietto Zoomissa (Tarkoitettu etenkin niille, jotka eivät 

pääse osallistumaan fyysisesti ensimmäiselle viikolle. Kaikki muutkin ovat 

tervetulleita!) 

 

 

Koronavirustilanteen vuoksi tapahtumien paikat ilmoitetaan myöhemmin fuksien whatsapp-

ryhmässä ja Patina ry:n nettisivuilla (https://patinary.com). Jos tapahtumiin tulee muutoksia, niistä 

ilmoitetaan myös edellä mainituissa kanavissa.   

 

Ilmoitathan tuutorillesi, mikäli et pysty koronavirustilanteen tai muun syyn takia osallistumaan 

ensimmäisille viikoille. Näin osaamme arvioida tarpeen etätapahtumiin! 

https://patinary.com/
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Puheenjohtajain tervehdys 
 

Oikein hurjasti onnea ansaitusta opiskelupaikasta Tampereen yliopiston historian tutkinto-

ohjelmassa! Kovan työn jälkeen on hyvä hetken aikaa hengähtää ja nauttia kovan työn hedelmistä. 

Päädyit tänne sitten todistusvalinnan, pääsykokeiden, avoimen yliopiston opintojen tai siirtohaun 

kautta, on uurastuksesi vihdoin palkittu. Vedä siis syvään henkeä ja ole hetken aikaa ylpeä itsestäsi!  

 

Jos tämä on ensimmäinen opiskelupaikkasi yliopistossa, on sinulla varmasti mielessäsi joitakin 

oletuksia ja odotuksia liittyen tulevaan aikaasi Tampereen yliopistossa. Ehkä tiedostat tasan tarkkaan, 

mitä haluat opinnoiltasi tai ehkä tiedät vain etäisesti, mikä sinua historian opiskelussa kiinnostaa tai 

olet jotain näiden kahden esimerkin väliltä! Itselleni historian opiskelun tarjoamat mahdollisuudet 

ovat avautuneet vasta opintojeni edetessä. Olin ennen opintojeni alkua varma, että halusin 

kouluttautua historian aineenopettajaksi, mutta nyt muutaman opiskeluvuoden jälkeen en ole asiasta 

enää yhtään varma. Mahdollisuuksia on niin monia, että en osaa oikein päättää mihin sitä suuntaisi!  

 

Historian opiskelu mahdollistaa paljon, mutta opintojen ohessa on hyvä ottaa aikaa myös itselleen ja 

muistaa myös nauttia opiskeluvuosista. Tampereen opiskelukulttuuri on rikasta, ja me Patinassa 

järjestämme jäsenistölle kaikenlaista kivaa ympäri lukuvuoden. Patina ry on Tampereen yliopiston 

historianopiskelijoiden ainejärjestö ja sinulla on mahdollisuus opiskelupaikkasi myötä liittyä osaksi 

meidän rakasta yliopistoperhettämme! Patinan lisäksi tulet varmasti törmäämään opintojesi aikana 

myös muiden ainejärjestön jäseniin esimerkiksi erilaisten poikkitieteellisten tapahtumien kautta. 

Ehkä tulevina opiskeluvuosinasi haluat myös lähteä itse mukaan ainejärjestötoimintaan. Suosittelen 

sitä ehdottomasti kaikille, sillä se kartuttaa kokemusta, mahdollistaa yliopistokokemuksen 

kehittämisen juuri sellaiseksi kuin sinä haluat ja onhan ainejärjestötoiminta itsessään hauskaa! 

 

Kokemuksesta tiedän, että yliopisto-opintojen aloittaminen 

on varmasti monelle hyvin jännittävää ja ehkä jopa 

pelottavaa aikaa. Muista siis, että et ole jännityksesi kanssa 

yksin ja mikä tärkeintä, sulla tulee olemaan paras 

mahdollinen tukiverkko yliopiston puolella opintojen 

aloittamista varten! Tuutorisi haluavat auttaa sinua saamaa 

mahdollisimman hyvän startin yliopistoelämään ja 

opiskeluun, joten muista, että voit kääntyä heidän 

puoleensa kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Tuutoreiden lisäksi myös Patinan hallitus, muut 

ainejärjestömme jäsenet ja yliopiston henkilökunta auttavat 

sinua mielellään, joten jos jokin askarruttaa, tule vaan 

rohkeasti nykäisemään hihasta. 

 

Jenna Kajander 

Patinan ry:n puheenjohtaja 
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Varapuheenjohtajan ohje valmistumiseen   

Tervetuloa yliopistoon! On aika aloittaa valmistumiseen valmistautuminen. Yhteiskunnan jauhavat 

rattaat tarvitsevat tehokkaita ja dynaamisia akateemikkoja, joten mikä olisikaan parempi aika ajatella 

gradua ja valmistumista kuin fuksivuosi. Aloitetaanpas. 

Valmistuminen tapahtuu kuulemma näin: 

 

 

 

Helppoa eikö vain? Suunnitelmat selkeinä ja lopputulosta odotellessa. Lets do! Dynaamista pöhinää! 

Kaikkihan tässä vaiheessa tietää mitä tekee elämällään, sillä onhan tässä ollut aikaa pohtia elämää 

syvällisemmin. Joillain jopa kolmen kuukauden verran, joillain vieläkin enemmän. Eiköhän se riitä. 

Älä kuuntele niitä joita jotka sanovat näin. Yliopistoaika on lähempänä akateemista seikkailua kuin 

suoritusta. Täällä sinulla on aikaa löytää oma alasi, tutustua eri ihmisiin, mielenkiinnonkohteisiin ja 

harrastuksiin. Akateeminen maailma opettaa sinulle valitsemasi alan lisäksi äärettömän määrän 

erilaisia taitoja, joita et kuvitellut tarvitsevasi, mutta jotka hyödyttävät sinua aivan järkyttävästi. Näitä 

taitoja kutsutaan metataidoiksi. Metataidot ovat taitoja joita opitaan vain matkan varrella pienten 

seikkailuiden ja eksymisten sivutuotteena, sillä niitä kukaan ei opeta vaan ne pitää löytää. 

Akateemisen maailman penkominen ja sen virtaan heittäytyminen on äärettömän tärkeä osa tutkintoa, 

sillä mistä sinä uutena opiskelijana vielä tiedät mitä sinä täältä haluat, jos et tiedä vielä mitä kaikkia 

mahdollisuuksia sinulla on? Tämän vuoksi valmistuminen näyttää enemmänkin tältä. 

 

 

 

 

Lähde rohkeasti vaan akateemiselle seikkailulle. Opiskele siinä välissä, mutta pidä silmät ja korvat 

auki ja tee uusia asioita. Muista löytää itsesi baareista 

uusien ihmisten kanssa. Löydä uusi harrastus. Osallistu 

opiskelijatoimintaan. Mikä ikinä onkaan juuri sinun 

juttusi. Valmistuminen seuraa kyllä. 

Akateemisen seikkailun ideana on haastaa opiskelijaa 

ajattelemaan uudella tavalla uudessa paikassa, jolloin 

sinulle voi muodostua ajan kanssa ajatus siitä mitä haluat 

tehdä jopa siihen asti että keksit miten se tapahtuu. Älä 

ajattele valmistumista vielä, mutta aloita siihen 

varautuminen hyvissä ajoin eksymällä opiskelijaelämän 

syövereihin, mutta anna sen tulla ajallaan. 

 

Juho Aarikka
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Opiskelijan to-do-lista ennen opintojen alkua 
 

1. Ota opiskelupaikka vastaan, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan 

vuosimaksu.  

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

kuntosalille, ryhmäliikuntatunneille ja palloiluvuoroille kaikilla kolmella Tampereen 

kampuksella.  

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

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

sillä sitä tarvitsee kaikkialla. 

3. 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 

Tampere tarjoaa hätämajoitusta Dream Hostelin ja Omena Hotelsin kautta 31.7.-4.9.! 

Opiskelijan Tampereen nettisivuilta löytyy myös asuntopalstaa ja kämppishakua! 

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 

tiloissa ja kirjastokorttina yliopiston kirjastossa Linnassa.  

6. Tutustu jo ennalta yliopiston, Historian tutkinto-ohjelman sekä Tampereen ylioppilaskunnan 

orientaatiomateriaaliin. 

• Kaikki tärkeä käydään kuitenkin myös läpi syksyllä tuutorien ja yliopiston 

henkilökunnan johdolla! 

7. Tuutoreita saa ja kannattaa lähestyä kysymyksillä jo ennen opintojen alkua! Tuutorit ottavat 

uusiin opiskelijoihin yhteyttä ennen orientaatioviikon alkua. Jos et pääse mukaan 

oritentaatioviikkoon, kannattaa olla yhteydessä tuutorivastaava Nelliin joko viestillä tai 

sähköpostilla! 

 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3044
https://salasana.tuni.fi/frontpage
https://toas.fi/
https://poas.fi/
https://www.opiskelijantampere.fi/hatamajoitus/
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4647/4690?
https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4647?page=3367
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?search=historia&page=5392
https://trey.fi/jasenelle/tervetuloa-opiskelemaan
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Mikä on Patina ry? 
 

Patina on Tampereen yliopiston historian tutkinto-opiskelijoiden ainejärjestö. Se toimii tukenasi niin 

opinnoissa kuin niiden ulkopuolellakin. Opinnoissa Patina pitää opiskelijan puolia ongelmatilanteissa 

ja muun muassa osallistuu opetussuunnitelman suunnitteluun. Sen lisäksi Patina järjestää tapahtumia, 

joilla pyritään tukemaan historianopiskelijain työllistymistä ja verkostoitumista. Patina tarjoaa tietoa 

ja tukea niin opintojesi ajalle kuin myös ajalle valmistumisen jälkeen.  

Tämän lisäksi Patina tarjoaa hauskoja tapahtumia vapaa-ajalle ja hienon porukan, jonka kanssa on 

mukava viettää aikaa. Patinassa kaikki otetaan mukaan omana itsenään. Tapahtumatarjonta kattaa 

aina perinteisemmät opiskelijabileet, akateemiset pöytäjuhlat, lautapeli-illat, teatteri- ja museoreissut 

sekä monet muut mukavat riennot.  

Patinan hallitustoimintaan tai toimihenkilöksi kannattaa myös lähteä, jos haluat oppia itsestäsi ja 

järjestötoiminnasta paljon uusia asioita! Ryhmätyöskentelytaidot ja työelämätaidot myös kehittyvät. 

CV kiittää!  

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 hallituspestissä tai tuutorina 

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

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

tapahtumiin koko opiskelija-aikanaan, on opiskelija säästänyt silloin jäsenmaksun maksamalla yli 

30€, eli enemmän kuin mitä jäsenmaksu kustantaa. Jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista, 

mutta äärimmäisen kannattavaa! Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja kestää loppuelämän. Sen voi 

maksaa ensimmäisten viikkojen aikana.  
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Tänä vuonna tarjoamme teille fukseille mahdollisuuden myös Fuksipakettiin, joka kokoaa yhteen 

kaikki patinistille tärkeimmät tavarat yhteiseen alennettuun hintaan! Fuksipaketti sisältää: 

• Patinan elinikäisen jäsenyyden 

• Haalarit 

• Kokoelma Patinan haalarimerkkejä 

• Patinan ja HOL:in tarrat opiskelijakorttiin 

• Patinan sitsilaulukirja 

• Patinan historiikki 

Kaikki pakettiin sisältyvät tuotteet on mahdollista hankkia erikseen, mutta paketin hyvä puoli on, että 

saat kaiken helposti kerralla! Fuksipaketin hinta on vielä määrittelemätön johtuen siitä, ettemme tiedä 

vielä varmaksi haalarien ja muiden tuotteiden teettämisestä aiheutuvia kuluja tässä 

yhteiskunnallisessa tilanteessa. Paketista tulossa tietoa ensimmäisten viikkojen aikana, jolloin sen voi 

myös tilata. Kannattaa laittaa korvan taakse! 
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Tuutoreiden esittäytyminen 
 

Nelli Järvelä - Tuutorivastaava 

 

Moi kaikki! Oon Nelli, Patinan tän vuoden tuutorivastaava 

ja samalla myös yksi teidän tuutoreista. Opiskelen nyt 

viidettä vuotta historiaa, ja alankin ilmeisesti kohta 

olemaan ns. ”vanha patinisti”, mitä se sitten ikinä 

tarkoittaakaan. Iällisesti en ole vielä niin kovin vanha, vaan 

23.  

Historiassa mua kiinnostaa keskiaika, seksuaalisuus, 

sukupuoli ja eläimet. Alotan nyt syksyllä gradun tekemisen, 

jonka aihe varmaan liittyy johonkin noista, ellei jopa 

kaikkiin. Osaan myös (huonosti) latinaa, ja multa löytyy 

toisinaan tosi hyviä latinaquoteja. Oon lukenut sivuaineina 

latinan lisäksi museologiaa ja sukupuolentutkimusta, ja 

tarkoitus olis vielä ainakin vähän kirjallisuudentutkimusta.  

Noin muuten elämässä tykkään mm. kissoista, lautapeleistä 

ja syksystä. Juon myös keskimäärin viis kuppia teetä 

päivässä, ja vinkkaan mielelläni mistä löytyy Tampereen 

parhaat teet! Salaa oon myös huonon tosi-tv:n ystävä, mutta 

onneksi vaan salaa niin kukaan ei saa tietää siitä. Oon 

alunperin kotoisin Ruovedeltä, mutta oon asunut täällä 

Tampereella jo lähemmäs kymmenen vuotta. 

 

Roope Repo 

Moro! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Tampereelle. 

Olen Roope, ja tuutorina pääsen osallistumaan teidän uusien 

fuksien jelppimiseen opiskelujen ja opiskelijaelämän alkuun 

pääsemisessä. Mahtavaa!  

Olen ensi syksynä kolmannen vuoden opiskelija (huhhuh), ja 

yleisesti jeesin patinan urheilutoimarina. Historian lisäksi 

lähellä sydäntä ovat jalkapallo, musisointi ja auringossa 

köllöttely. Historiassa minua kiinnostaa populäärikulttuurin 

historia ja afroamerikkalaisten historia.  

Kun itse aloitin fuksina, olin hyvin skeptinen oikeastaan kaikelle 

uudelle, mitä opiskelut ja muutto uuteen kaupunkiin tarjosi. 

Ajan myötä olen kuitenkin sopeutunut paremmin kuin osasin 

koskaan kuvitella, ja alkanut jopa vähitellen uskomaan 

kliseiseen käsitykseen opiskeluajasta elämän parhaana aikana. 

Siispä näin jälkiviisaana kannustan suhtautumaan uusiin tuuliin 

avoimin mielin, siinä hyvät eväät fuksille! 
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Suvi Lehtonen 

Nimi on Suvi ja olen kolmannen vuoden opiskelija. Ikää on 

kertynyt 21 vuotta ja kotitalli löytyy sijainnista Salo. Historiassa 

eniten kiinnostaa populaarimusiikin instituutioiden historia. 

Kuitenkin sivumennen voidaan mainita, että lempiartistin 

paalupaikkaa on pitänyt vuosia Aki Sirkesalo! Vaikka historiassa 

eniten kiinnostaakin musajutut, vapaa-aika kuluu pääosin 

urheillessa ja kavereiden kanssa seikkaillessa. Paikallaan 

pysyminen ei kuulu vahvuuksiini ja minut voi löytää 

pööpöilemästä milloin mistäkin. 

Paljon onnea opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä! 

 

 

Atte Tikkanen 

Moi kaikki! Aivan näin ensi alkuun paljon onnea opiskelupaikastasi – olette sen ansainneet! Tosi 

mahtava juttu, että oot päässyt just Tampereelle opiskelemaan historiaa! Mun nimi on Atte ja 

kesäkuussa ikää taisi kertyä 24 vuotta. Meikäläisen juuret löytyvät Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta, 

josta sitten ajauduin Tampereelle syksyllä 2018 eli teidän saapuessanne aloitan kolmannen 

opiskeluvuoteni. Historian kannalta olen kohtuullisen kaikkiruokainen, mutta jos jotain erityisiä 

kiinnostuksenkohteita pitäisi nimetä niin ne olisivat: Iso-Britannian teollistumisen erinäiset vaiheet, 

poikkeukselliset ajanjaksot kuten kieltolain aika sekä muut ihmeelliset kommervenkit. Historian 

lisäksi sitä on tullut pällisteltyä hallintotieteitä sivuaineena.  

 

Opiskelun ulkopuolella aikani kuluu pääosin videopelien, 

huonojen tosi-tv -ohjelmien ja Netflix -sarjojen parissa. 

Tämän kaiken röhnöttämisen lisäksi sitä tulee myös 

hengailtua kavereiden kanssa, stressattua turhista asioista ja 

käytyä töissä. Tykkään eläimistä, huonosta huumorista, 

musiikista ihan laidasta laitaan, jääkiekosta ja muista 

kivoista asioista. Kaiken kukkuraksi olen vielä kahvin 

suurkuluttaja – en elä päivääkään ilman kahvia. 

On ilo päästä toimimaan teidän tuutorina ja odotan innolla 

teidän tapaamistanne - tervetuloa Tampereelle ja nähdään 

syksyllä! 
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Kreetta Moisio 

Pöö! Mä oon Kreetta, toisen vuoden 

patinisti, ja kuvassa se hattupäinen (jos 

ette tunnista). Pidän keinumisesta, 

Patinan tapahtumista ja yläkuppilassa 

hengailusta. Historiassa tykkään Lähi-

Idän historiasta ja ylipäätään muiden 

kulttuurien historioista, mutta kyllä 

melkein kaikki historia on mukavaa 

opiskeltavaa! Muuta mukavaa tietoa 

musta: En osaa edelleenkään yhdys    

sanoja, ja puhun paljon, jatkuvasti sekä 

kovaan ääneen (mutta en aina fiksuja 

juttuja), joten mun seurassa ei ole ikinä 

hiljaista. Harrastan Patinan tapahtumien lisäksi sirkusta, ratsastusta ja salilla käymistä (siis jos jaksan 

sinne raahautua Doriksessa riehumisen jälkeen). Kaikki liikunta on kivaa (paitsi sähly) ja olen 

varmaan tapaturma-alttein ihminen, jonka tulette elämässänne tapamaan!  

Mulla on melkein aina jotain punaista päällä ja jos ei ole, niin mut tunnistaa punaisista/gingereistä 

hiuksista (mutta älkää sekottako mua entiseen Patinan pj-Mattiin). Mut saa myös aina innostettua 

mukaan a) urheiluun, b) keinumiseen/pihapeleihin, c) keskustelemaan tai d) bilettämiseen, eli 

nykäiskää hihasta, jos haluatte seuraa tai tekemistä. Odotan innolla ensi syksyä eli nähdään silloin! 

 

Mirja Paajanen 

Hejsan alla! Olen Mirja ja aloitan syksyllä toisen 

opiskeluvuoteni. Olen alunperin Järvenpäästä ja harrastan 

kamppailulajia nimeltä taido. Kaikki todellisuudenpakoilu on 

lähellä sydäntä, mutta erityisesti tykkään viettää aikaa scifi- ja 

fantasiamaailmojen parissa. Historiassa kiinnostaa eritoten 

kuolema ja aatteiden historia. 
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Verneri Vesalainen 

Morjesta! Isot onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa Tampereelle opiskelemaan. Mä olen 

Verneri elikkäs Verkku ja olen vasta viidennen vuoden opiskelija. Tappelen tällä hetkellä graduni 

kanssa ja graduni aiheena on tulevaisuudenkuvien historia. Oon opiskellut sivuaineina vähän sitä sun 

tätä, joten jos niistä on kysyttävää osaan ainakin kertoa kuka niistä ja niiden opiskelusta oikeasti tietää 

jotain! 

Tampereella olen asunut koko elämäni ja 

Särkänniemen jälkeen mua pelottaa eniten täältä 

poistuminen. Osaan siis neuvoa monenmoista 

Tampereella selviämiseen liittyen. Vapaa-aikani 

kuluu enimmäkseen perinteisten nörttijuttujen 

parissa, mutta käyn joskus myös ulkoilemassa ja 

välttelemässä jalkapalloa koska siinä murtuu 

jalka.  

Monen vuoden kokemuksella osaan sanoa, että 

opiskeluajasta voi saada todella paljon irti! 

Suosittelen varautumaan tulevaan fuksivuoteen 

innolla, sillä kaikkea kivaa on luvassa. Vielä 

kerran onnittelut opiskelupaikan saamisesta, pian 

nähdään! 

 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä 
 

www.tuni.fi eli yliopiston nettisivut 

https://patinary.com eli Patinan nettisivut.  

https://toas.fi ja https://poas.fi eli opiskelija-asuntoja 

www.opiskelijantampere.fi eli asuntopalsta, kämppishaku, hätäasunto ja alennuksia 

https://unisafka.fi eli yliopistojen ruokaloiden päivittäiset ruokalistat 

https://joukkoliikenne.tampere.fi eli nysse eli bussi 

https://sites.tuni.fi/sportuni eli yliopiston liikuntamahdollisuuksista 

www.yths.fi eli opiskelijaterveydenhuolto 

www.tuni.fi/kirjasto eli yliopiston kirjasto 

https://piki.verkkokirjasto.fi eli Tampereen alueen muut kirjastot 

www.arkisto.fi eli kansallisarkiston nettisivut 

Patinan facebook ryhmä eli Patinan facebook ryhmä 

http://www.tuni.fi/
https://patinary.com/
https://toas.fi/
https://poas.fi/
http://www.opiskelijantampere.fi/
https://unisafka.fi/
https://joukkoliikenne.tampere.fi/
https://sites.tuni.fi/sportuni
http://www.yths.fi/
http://www.tuni.fi/kirjasto
https://piki.verkkokirjasto.fi/
http://www.arkisto.fi/
https://m.facebook.com/profile.php?id=7466114740&ref=content_filter
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Historian opiskelijain liitto – Hol ry  
 

Historian opiskelijain liitto eli Hol on Suomen kaikkien yhdentoista historian ainejärjestön katto-

organisaatio, joka toimii yhdyslinkkinä ja siteenä kuuden eri yliopistokaupungin (Helsinki, Joensuu, 

Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku) historianopiskelijoiden välillä. Hol ottaa tarvittaessa kantaa 

historia-alan ajankohtaisiin opiskelijakysymyksiin sekä pyrkii lisäämään etujärjestönä oppialan 

yhteiskunnallista arvostusta. Liiton puheenjohtajuus kiertää eri kaupunkien ainejärjestöjen välillä. 

Vuoden 2020 puheenjohtajakaupunkina toimii Helsinki. Lisäksi hallitukseen kuuluu kustakin 

ainejärjestöstä oma Hol-vastaava, joka tuo paikallista näkökulmaa liiton päätöksentekoon. 

Patinan jäsenet pääsevät liittyessään automaattisesti myös Holin jäseneksi. Jäsenyydestä merkkinä on 

opiskelijakorttiin kiinnitettävä Hol-tarra, jolla saa etuja ja alennuksia Suomen eri museoissa. Kerran 

lukukaudessa järjestetään Hol-seminaari tietyn teeman ympärille, jonka yhteydessä myös julkaistaan 

Historian opiskelijain liiton lehti Holkki. Seminaarit ovat oivallinen tilaisuus vaihtaa maisemaa ja 

tavata uusia historian opiskelijoita muista kaupungeista. Tulevista seminaareista tiedotetaan Holin 

nettisivujen lisäksi muun muassa ainejärjestöjen sekä Holin sosiaalisen median kanavilla. Seuraava 

vuorossa oleva seminaari eli Holin syysseminaari 2020 järjestetään Oulussa ja tästä tulee tietoa 

tarkemmin lähempänä ajankohtaa Hol-vastaavan kautta. 

Historian opiskelijain liiton 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. 

Hol-terveisin, 

Historian opiskelijain liiton vastaava Rony Sakkara & varavastaava Tapio Aropaltio 
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Historian lehti 
 

Historian Lehti eli tuttavallisemmin Hile on Patinan oma lehti, jonka esikuvana on Suomessa vuosina 

1977-1980 ilmestynyt punk-lehti Hilse. Hileen suuntaviivat määrittyvät pitkälti kulloisenkin 

päätoimittajan mukaan ja tällä hetkellä pyrkimyksenä on pitää Hile julkaisuna, jota tekevät Patinan 

jäsenet Patinan jäseniä varten. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että lehti pyrkii olemaan pientä 

sisäpiiriä laajemman yleisön tavoitettavissa ja jokaisen Patinaan kuuluvan mahdollisuutta tuottaa 

sisältöä lehteen. Tällä hetkellä Hile ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: keväisin ja syksyisin. 

Sisällöllisesti Hileessä on esimerkiksi vakavia, puolivakavia ja humoristisia tekstejä kuvineen. 

Tekstin tyyppi voi vaihdella laidasta laitaan aina asiatyylisistä kolumneista tai informatiivisista 

artikkeleista Manowar-äijän leffanurkkaan sekä siitä eteenpäin muumihoroskooppiin ja Mika 

Häkkisestä kertoviin runoihin. Taiteellinen vapaus on hyvä asia. 

Jos mikään Hileessä kiinnostaa tai herättää kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä päätoimittajaan 

esimerkiksi sähköpostitse (rony.sakkara@tuni.fi) tai yliopistolla hihasta nykäisemällä. 

Hileistä fuksisyksyä ja menestystä opintojen alkuun! 

Rony Sakkara, Historian Lehden päätoimittaja 

 

  

mailto:rony.sakkara@tuni.fi


 

14 

 

Fuksin ABC-kiria 

 

Fuksivuoteen kuuluu olennaisena osana uusista asioista hämmentyminen ja innostuminen. 

Seuraavaan listaan tutustumalla voit jo alkaa opiskella sitä, mitä Patinassa ja koko opiskelijaelämässä 

on tärkeää! 

 

A. AJ-tila: sijaitsee toisessa A:ssa eli Pinni-

A:ssa. 

B. Pinni-B: historia asuu täällä. 

C. Pinni-C: maanantain helpotus. 

D. Deadline: Yllättävän tärkeä. 

E. Essee: ks. edellinen. 

F. Fuksi: ks. lähin peili. 

G. Gambina: pieni punainen paholainen. 

H. Hervanta: teekkarien jäynä. 

I. Ihminen: ratkaisee. 

J. Juvenes: jokapäiväinen leipämme. 

K. Kahvitunti: usein on myös pullaa! 

L. Linna: kirjasto, eräpäivämuistutus.  

M. Moodle: KVM. 

N. Noppa: vähän kuin norppa mutta 

huomattavasti hyödyllisempi. 

O. Oasis: löhöämistä ja videopelejä, ai että! 

P. Patina: Me! 

Q. Queue: lausutaan suomeksi kiu, löydät 

tämän mistä tahansa ruokalasta. 

R. Rehtori: juhlaesine joka näkyy vain 

valmistujaisissa. 

S. Sohva: pehmustettu joukkoistuin, asuu ylä- 

ja alakuppilassa. 

T. Tunimentti: Hervannasta löytyvä ihme. 

U. Univelka: tähän et saa valtiontakausta tai 

lyhennystä ajoissa valmistumisen vuoksi. 

V. Viittaustekniikka: ks. Praecepta. 

W. Wabbu: näitä on tänä vuonna (ehkä) kaksi! 

X. X-akseli: humanistin hämmentäjä. 

Y. Yläkuppila: YTHS:n veroinen parantaja. 

Z. Zoom: luennot kotisohvallesi! 

Å. Åbo: Tampereen vastakohta. 

Ä. .Äää!: Yleinen fiilis deadlinen lähestyessä. 

Ö. Ööö?: Henkilökunnan kanssa ei sovi 

keskustelunaloitukseksi.  

  



 

15 

 

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. 

Seuraavaksi seuraava lista auttaa sinua tavoittamaan patinismin mystisen hengen. Tähän listaan 

ennalta tutustuminen auttaa sinua varautumaan tulevan syksyn hauskuuteen ja hahmottomaan jo 

etukäteen sitä, mistä Patinassa oikein on kyse.   

 

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

Ohjeet löytyvät Patinan verkkosivuilta, mistä löytyy myös muuta mukavaa! 

2. Seuraa Patinaa sosiaalisessa mediassa!  

• Facebook: Patina ry 

• Instagram: Patina_ry 

• Patinalta löytyy myös Discord- ja Telegram kanavat! Ohjeet molempiin liittymiseen 

löytyvät Patinan interwebs-sivuilta. 

3. Liity seuraamaan Patinan sähköpostilistaa! Postilistalta saat ajankohtaista tietoa 

tapahtumista ja muusta, joka patinistia voi mahdollisesti kiinnostaa. 

4. Osallistu Patinan monenmoiseen kivaan tekemiseen! Kivaa on esimerkiksi bileet, 

urheiluvuoro, kahvitunti ja (lauta)peli-illat. 

5. Osallistu myös Patinan virallisempaan tekemiseen, eli hallituksen kokoukseen. 

6. Äänestä jaloillasi: ylä- vaiko alakuppila? 

7. Tutustu henkilökuntaan! Heitä tavoittaa luentojen lisäksi enimmäkseen Pinni-B:n historian 

käytävältä. 

8. Osallistu akateemisille pöytäjuhlille. Patina tarjoaa heti syksyn alussa mahdollisuuden tähän 

upeaakin upeampien fuksisitsien muodossa! 

9. Selvitä, kuka on Patinan Skeletor.  

10. Nauti opiskelijalounaasta! Mahdollisuus tähän tarjoutuu yliopiston ravintoloiden lisäksi 

Tampereen hämmentävän monessa muussa opiskelijaravintolassa.  

11. Tule rohkeasti mukaan Patinan toimintaan! 

  

https://patinary.com/miten-paasen-mukaan/
https://patinary.com/patinan-sahkopostilista/
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Patinan hallituksen jäsenet 2020 
 

Puheenjohtaja 

Jenna Kajander 

Varapuheenjohtaja  

Juho Aarikka 

Rahastonhoitaja 

Jesse Mäkitalo 

Sihteeri ja tiedotusvastaava 

Tapio Aropaltio 

Tapahtumavastaavat 

Anni Aaltonen & Tanja Holopainen 

Tuutorivastaava 

Nelli Järvelä 

 

 

Kulttuurivastaava 

Hanna Voutilainen 

Urheiluvastaava 

Lassi Varis 

Sosiaalipolittinen- ja ympäristövastaava 

Taru Lahtinen 

HiLeen päätoimittaja ja HOL-vastaava 

Rony Sakkara 

KV-vastaava 

Sonja Kalliomäki 

Työelämä- ja alumnivastaava 

Mikko Majaneva 

Yritysyhteistyö- ja varainkeruuvastaava 

Linda Laakkonen

 

Kaikkien hallituksen jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi 
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