Painotiedot
Fuksin ABC-kiria 2021
Kustantaja: Patina Ry
Tampereen yliopiston historianopiskelijoiden ainejärjestö
Historiatieteenlaitos
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Toimittanut: Patina ry
Taitto: Rony Sakkara

Sisällysluettelo
Tuutorivastaavan tervehdys ................................................................................................................. 1
Ensimmäisen viikon aikatauluja .......................................................................................................... 1
Puheenjohtajan tervehdys .................................................................................................................... 2
Varapuheenjohtajalta ........................................................................................................................... 3
Opiskelijan to-do-lista ennen opintojen alkua ..................................................................................... 4
Mikä on Patina ry? ............................................................................................................................... 5
Tuutoreiden esittäytyminen.................................................................................................................. 8
Hyödyllisiä linkkejä ........................................................................................................................... 15
Historian opiskelijain liitto – Hol ry .................................................................................................. 16
Historian Lehti ................................................................................................................................... 16
Fuksin ABC-kiria ............................................................................................................................... 17
Patinistin to-do-lista ........................................................................................................................... 18
Patinan hallituksen jäsenet 2020 ........................................................................................................ 19

Tuutorivastaavan tervehdys
Moikka
uudet
opiskelijatoverit ja
paljon
onnea
opiskelupaikasta!
Toivottavasti olette
yhtä
innoissanne
kuin allekirjoittanut
siitä, että olette
päässeet
juuri
Tampereen
yliopistoon
opiskelemaan.
Tampereen
yliopistossa historian opiskelu on ennen
kaikkea mukavaa ja upeaa, mutta sivumennen
on hyvä mainita, että historian opiskelu on
yhteiskuntapainotteista.
Yhteiskuntapainotteisuudesta
huolimatta
kurssitarjonta on monipuolista, minkä vuoksi
voit esimerkiksi paneutua kulttuurihistorian
saloihin. Tampereen yliopiston laajojen
sivuaineoikeuksien avulla pystyt luomaan
itsellesi monipuolisia opintokokonaisuuksia ja
tulevaisuuden urakuvioita. Voit esimerkiksi
valita
kursseja
Tampereen
ammattikorkeakoulusta
ja
Hervannan
kampukselta. Jos et vielä tiedä mikä, kuka
(ketä), missä ja milloin kiinnostaa, ei hätää se
selviää sinulle varmasti aikanaan!

erinomainen kaupunki, joka tarjoaa jokaiselle
jotakin. Täältä löytyy kulttuuria moneen
makuun, erilaisia harrastusmahdollisuuksia, ja
luonnonläheisyys tekee kaupungistamme
varsin viihtyisän. Tampere tunnetaan myös
vahvasta opiskelijakulttuuristaan. Tampereella
järjestetään isompia tapahtumia, kuten
Hämeenkadun Appro ja Wabbu, mutta myös
lukuisia pienempiä tapahtumia. Patina
järjestää esimerkiksi sitsejä, sauna- ja
lautapeli-iltoja, poikkitieteellisiä tapahtumia
unohtamatta!
Jännittäminen on normaalia ja monissa
tapauksissa jopa suotavaa. Me Patinan tuutorit
ollaan täällä juuri teitä uusia opiskelijoita
varten. Itseäni ainakin jännitti niin paljon, etten
ensimmäisistä päivistä muista juuri mitään.
Kannattaa muistaa, että syksyllä on paljon
muitakin opiskelijoita, jotka pohtivat aivan
samoja asioita kuin tekin. Vertaistukea!
Ihanaa!
Tämä
kaikki
ihananuus
alkaa
orientaatioviikolla 23.8., mutta pidämme teille
kevyen hengailuillan 22.8., jotta pääsette jo
ennen ensimmäistä päivää näkemään millaisia
upeita opiskelijatovereita teitä ympäröi.
Orientaatioviikon
tarkoituksena
on
perehdyttää teidät historian opiskeluun,
yliopistoon ja Tampereeseen. Tämän kaiken
lisäksi järjestämme tuutoreiden kanssa kivoja
tapahtumia ja muuta toimintaa. Jos et
kuitenkaan
pääse
osallistumaan
orientaatioviikolle, hätä ei ole tämän näköinen!
Erilaisia tapahtumia järjestetään läpi syksyn ja
me tuutorit autamme aina!

Akateeminen seikkailusi voi alkaa, joten
muista ottaa siitä kaikki ilo irti! Itselleni
merkittäväksi kokemusten luojaksi on
muodostunut meidän Tampereen yliopiston
historian opiskelijoiden ainejärjestö, Patina ry,
jonka toimintaan myös sinä pääset
tutustumaan. Itse Tampere on kerrassaan
Vietetään yhdessä mahtisyksy!
Suvi Lehtonen, Patina ry:n tuutorivastaava
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Ensimmäisen viikon aikatauluja
Sunnuntaina 22.8.
Yhteinen puistohengailu ja kampuskierros (kellonaika ilmoitetaan myöhemmin).
Maanantaina 23.8.
9-14
Tervetuloa opiskelemaan historian tutkinto-ohjelmaa
- 9-10 Yhteiskuntatieteellisen tervetuloa -tilaisuus (katsotaan yhdessä
historian-ohjelmalaisten kanssa)
- lounastauko jossain kohtaa!
N.14 →
Tuutorointia! Hengailua ja tutustumista. Päivä päättyy noin kello 18.
Tiistai 24.8.
9-17
Sisu tutuksi, Hops, ilmoittautuminen kursseille (neljä ryhmää, á 2 tuntia)

Keskiviikko 25.8.
12 →
Kaupunkikierros
Fuksien lautapeli-ilta, Patinan hallitus esittäytyy
Torstai 26.8.
10-12
Opettajatuutorit esittäytyvät ja Hops-ryhmiin jako
17 →
Fuksien illanvietto

Koronavirustilanteen vuoksi tapahtumien paikat ilmoitetaan myöhemmin fuksien whatsappryhmässä 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!
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Puheenjohtajan tervehdys
Hei kaikille ja suuuuuuren suuret onnittelut
ansaitusta opiskelupaikasta! Tulit sitten mitä
reittiä tahansa, on nyt rankin (lue: tylsin)
osuus takana päin. Edessä on ainutlaatuiset
opiskeluvuodet
Tampereen
yliopiston
historian tutkinto-ohjelmassa ja ennen
kaikkea Patina ry:n riveissä!
Muistan kun kerroin lukion opintoohjaajalleni haluavani opiskella historiaa.
Sain niskaani kaikki perinteiset huonosta
työllisyydestä, opintojen turhuudesta aina
jopa potentiaalini tuhlaamiseen saakka. Päätin
kuitenkin seurata intohimoani enkä ole
katunut
hetkeäkään!
Ensimmäisellä
yliopistoluennollani
kuulin
lauseen:
”Maailman muuttaminen edellyttää maailman
ymmärtämistä”. Tämä ajatus kiteyttää niin
historian tutkimuksen kuin itse opiskelunkin
tärkeyden. Muistakaa, että voitte olla ylpeitä
valitsemastanne polusta! Historialla ja sen
opiskelijoilla on nimittäin paljon tarjottavaa.
Niin ja se työllisyys. Huomaatte pian, että
sekin oli turhaa pelottelua.

Nostan vielä maljan teille kaikille uusille
patinisteille – tervetuloa joukkoon!

Yliopistoelämä antaa opiskelujen lisäksi
muutakin eikä Tamperetta kutsuta turhaan
Suomen parhaimmaksi opiskelijakaupungiksi.
Tässä ”pöhinässä” on oleellisesti mukana
Patina ry, jonka asialla minäkin täällä
kirjoittelen.
Patina
ry
on
historianopiskelijoiden ainejärjestö, joka
pyörii
vapaaehtoisten
voimin.
Me
kanssaopiskelijat järjestämme teille kaikkea
mukavaa ympäri vuoden ja valvomme teidän
etujanne
byrokratian
keskellä.
Ensikosketuksenne Patinaan tapahtuu jo
orientaatioviikolla, kun tuutorit ottavat teidät

vastaan ja pääsette tapahtumien makuun.
Sinullakin on tilaisuus liittyä osaksi meidän
pientä, mutta kaikkia ja kaikkea rakastavaa
yliopistoperhettä! Kannustan myös vahvasti
osallistumaan
hallitusja
ainejärjestötoimintaan. Tässä oppii paljon ja
kaiken
lisäksi
saa
uusia
ystäviä.
Yliopistomaailmassa on kliseisesti sanottuna
kaikille kaikkea ja se on pullollaan erilaisia
mahdollisuuksia, joihin kannattaa AINA
tarttua!

Taru Lahtinen,
Patina ry:n puheenjohtaja
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Varapuheenjohtajalta
”Tosi hauska, nokkela, komea, fiksu ja mitäs muita niitä oli” Tutor ja patologinen valehtelija Heli
Herrala Patinan varapuheenjohtajasta. Moiksu moi. Oon Matti ja oon Lahest. Lahtelaisuuden lisäksi
olen kiinnostunut antiikista ja urheiluhistoriasta.
Tämän lisäksi toimin tulevana syksynä Tarun assarina hallitushommissa ja tuuraan Tarua tarpeen
mukaan. Taru aika hyvin tyhjensikin pöydän omassa esittelyssään, mutta lisään tähän vielä, että
joillakin saattaa olla ennakkoluuloja siitä, millainen stereotyyppinen historianopiskelija on (muun
muassa setämies). Totuudessa Patinassa on todella monipuolisesti erilaisia persoonia ja kaikki
varmasti pääsevät mukaan ryhmähenkeen! Ei mulla muuta, hajotkaa tietojenkäsittelykurssiin.
Matti Sammalkangas,
Patina ry:n varapuheenjohtaja

Kuvassa PJ ja VPJ Patinan pikkujouluissa herranvuonna 2019. Jokavuotiset pirskeet ovat fuksien
taidonnäyte eli teidän vuoronne on heti tämän vuoden joulukuussa!

Nähdään syksyllä!
3

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. Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu. Lisätietoa

https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu
4. Muista hakea asuntoa! Lisätietoa Tampereen opiskelija-asunnoista löytyy osoitteista
https://toas.fi ja https://poas.fi/.
•

Opiskelijan Tampereen nettisivuilta löytyy myös asuntopalstaa ja kämppishakua!

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

Opintolainan valtiontakaus tulee automaattisesti osana hakua, mutta sen nostaminen
on vapaaehtoista.

6. Tilaa opiskelijakortti ajoissa! Alennusten lisäksi se toimii mm. kulkukorttina yliopiston
tiloissa ja kirjastokorttina yliopiston kirjastossa Linnassa.
7. Tutustu jo ennalta yliopiston, Historian tutkinto-ohjelman sekä Tampereen
ylioppilaskunnan orientaatiomateriaaliin.
•

Kaikki tärkeä käydään kuitenkin myös läpi syksyllä tuutorien ja yliopiston
henkilökunnan johdolla!

8. Tuutoreita saa ja kannattaa lähestyä kysymyksillä jo ennen opintojen alkua! Tuutorit ottavat
uusiin opiskelijoihin yhteyttä ennen orientaatioviikon alkua. Jos et pääse mukaan
orientaatioviikkoon, kannattaa olla yhteydessä tuutorivastaava Suviin, joko viestillä tai
sähköpostilla!
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Mikä on Patina ry?
Patina on Tampereen yliopiston historian

Patina

tutkinto-opiskelijoiden ainejärjestö. Se toimii

vakavienkin asioiden summa. Sen jäsenistöön

tukenasi

kuuluvat

niin

ulkopuolellakin.

opinnoissa

kuin

niiden

Opinnoissa

Patina

on

siis

monien

historian

hauskojen

ja

tutkinto-opiskelijat

pitää

Tampereen yliopistosta ja jokainen voi tuntea

opiskelijan puolia ongelmatilanteissa ja muun

ylpeydellä ja ilolla kuuluvansa joukkoon!

muassa

Patinan elinikäinen jäsenyys kustantaa 30€ ja

osallistuu

opetussuunnitelman

suunnitteluun. Sen lisäksi Patina järjestää
tapahtumia,

joilla

pyritään

historianopiskelijain

sillä saa muun muassa tällaisia etuja:

tukemaan

työllistymistä

ja

•

haalarit huomattavasti halvemmalla

•

halvemman sisäänpääsyn kaikkiin Pa-

verkostoitumista. Patina tarjoaa tietoa ja tukea

tinan tapahtumiin

niin opintojesi ajalle kuin myös ajalle
valmistumisen jälkeen.
Tämän

lisäksi

Patina

tarjoaa

•

halvempi laulukirja

•

mahdollisuus osallistua Patinan toi-

hauskoja

mintaan hallituspestissä tai tuutorina

tapahtumia vapaa-ajalle ja hienon porukan,

•

Patinan ja Historian Opiskelijain Lii-

jonka kanssa on mukava viettää aikaa.

ton jäsentarrat sekä Patinan oma haa-

Patinassa kaikki otetaan mukaan omana

larimerkki!

itsenään.

Tapahtumatarjonta

kattaa

aina
Ajatellaanpa että uusi patinisti haluaa itselleen

perinteisemmät opiskelijabileet, akateemiset
pöytäjuhlat,

lautapeli-illat,

teatteri-

haalarit ja laulukirjan, sekä osallistuu kaksiin

ja

tapahtumiin koko

museoreissut sekä monet muut mukavat

opiskelija

riennot.

opiskelija-aikanaan,

säästänyt

silloin

on

jäsenmaksun

maksamalla yli 30 €, eli enemmän kuin mitä

Patinan hallitustoimintaan tai toimihenkilöksi

jäsenmaksu

kannattaa myös lähteä, jos haluat oppia

maksaminen

itsestäsi ja järjestötoiminnasta paljon uusia

äärimmäisen kannattavaa! Jäsenmaksu on

asioita!

kertaluontoinen ja kestää loppuelämän. Sen

Ryhmätyöskentelytaidot

ja

työelämätaidot myös kehittyvät. CV kiittää!

kustantaa.
on

Jäsenmaksun

vapaaehtoista,

mutta

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! Mihin ratkaisuun ikinä päädytkään, on seuraavalla sivulla lasku
pelkän jäsenmaksun maksamiseen tai fuksipaketin maksamiseen. MUISTATHAN KÄYTTÄÄ
LASKUSSA OLEVAA VIITETTÄ!
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Tuutoreiden esittäytyminen
Suvi Lehtonen - Tuutorivastaava
Salon seudulta, joten puhetapa on myös sen
mukainen.
Pidän

erityisesti

Suurimpia

kulttuurihistoriasta.

mielenkiinnonkohteita

ovat

erilaisten musiikki-instituutioiden historia ja
tulevaisuudessa

haluaisinkin

työskennellä

niiden parissa. Sivuaineina olen opiskellut
kauppatieteitä,

kirjallisuudentutkimusta

ja

ranskaa. Tampereen yliopistossa voi aloittaa
kielten opiskelun aivan nollatasosta, kannattaa
laittaa korvan taakse!
Moikkamoi!

Olen

tämän

vuoden

Vaikka historiassa musajutut kutittelevat,

myös

yksi

vapaa-aikani vietän urheillessa ja kavereiden

tuutoreistanne. Nyt syksyllä lähtee neljäs vuosi

kanssa pööpöillen. Muotisana ekstrovertti

käyntiin historian opiskelua, huisia! Ikää on

kuvaa minua hyvin, sillä olen aina siellä, missä

kertynyt kuta kuinkin 22 vuotta ja kotoisin olen

ihmiset ovat. Suvi <3 Pöhinä

tuutorivastaava,

Suvi,
mutta
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Nico Pasto
Moi kaikille! Mun nimi on Nico. Ikää on
mittarissa 23 vuotta ja Tampereelle saavuin
syksyllä 2018 pienestä Ilmajoen paratiisista
Etelä-Pohjanmaalta. Näin ollen syksyllä alkaa
neljäs opiskeluvuoteni, vaikka se aivan
uskomattomalta

kuulostaakin.

Historiassa

itseäni kiinnostaa moni asia, mutta mainitaan
tässä nyt yleisesti Suomen historia, varsinkin
itsenäistymisestä eteenpäin.
omat epäilykseni siitä, että mitä tästä kaikesta
Vapaa-aika kuluu pääosin kavereiden, urheilun

tulee. Luultavasti moni teistä samaistuu näihin

ja Netflixin parissa. Muussa tapauksessa voitte

fiiliksiin ja se on aivan normaalia. Kannustan

löytää

kuitenkin olemaan heti alusta asti aktiivinen ja

minut

esimerkiksi

yliopistolta

kahvikuppi kädessä. Suurin vahvuuteni ja

rohkeasti

samalla heikkouteni on se, että minulta löytyy

kokemuksesta sanoa, että teillä on alkamassa

lähes jokaiseen tilanteeseen jokin väsynyt (ja

todella hieno ajanjakso elämässänne!

mukana

jutuissa,

koska

voin

useimmiten täysin tarpeeton) läppä. Pääsette
Paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa
sitten syksyllä itse arvioimaan niiden laatua.
Tampereelle!
Muistan, että opintojen alussa jännitti uudet
kuviot ja pari ensimmäistä päivää minulla oli
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Bella Härmä
Moi!

Onnittelut

opiskelupaikasta

ja

tervetuloa

Tampereelle! Mun nimi on Bella, mutta suurin osa kutsuu
Caroksi. Kumpainenkin käy, ihan miten itselle jää
mieleen! Oon 21-vuotias ja aloitan toisen vuoden opinnot
tänä syksynä. Asustelen tällä hetkellä Hämeenlinnassa, ja
täytyy myöntää, että Tampere on yhä itsellekin uusi
tuttavuus.
Tykkään opiskella melkeinpä mitä vain itselle uutta
historiassa, mutta eniten on kiinnostanut kolonialismin historia ja maailmansodat. Näin muuten
tykkään rikospodcastien kuuntelusta, kaffettelusta, tutkimusmatkailusta ja öljyväreillä maalailusta.
Onnittelut vielä ja näkyillään!
Venla Nenola
Heloouu! Mä oon Venla, tulevana syksynä 3. vuoden patinisti
ja oon suuuper ilonen siitä, että oot saanu opiskelupaikan
täältä. Onnittelut ja tervetuloa Patinaan!! <3 Kun tässä on
päästy esittelyn makkuun, mietin mitä olennaista itestäni kertosin. Oon tamperelaistunut maatilan kasvatti Pohjois-Savosta, tykkään muodista ja estetiikoista, teen empiiristä tutkimusta Tampereen kahviloiden vanilja-jäälateista ja rakastan
koiria enemmän kuin monta muuta asiaa (oon se tyyppi, joka
ääneen ihastelee söpöjä koiria, jotka tullee vastaan kadulla).
Mua kiinnostaa historiassa sukupuoli ja yhteiskunnan normit sekä tunne- ja kokemushistoria mutta
haaveilen myös taidehistorian tietämyksestä! Oon lempee ja lepposa mutta rauhallisuudesta huolimatta innolla kaikkialla mukana – oli se sitten yläkuppila, Patinan urheiluvuoro tai baarin tanssilattia!
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Heli Herrala
opintojen ja ainejärjestön pariin, jee kivvaa!
Tutoroinnin ja opiskelujen lisäksi olen osavastuussa meidän ainejärjestömme Instagram-toiminnasta (selfless promo: käyhän follaamassa
@patinary).
Vapaa-ajalla tykkään soitella skebaa ja hoilailla jotakin sen tahtiin, jos en ole ystävieni
kanssa koheltamassa. Joskus nuorempana harrastin jääkiekkoa, mutta se on valitettavasti
jäänyt. Olen kahvin suurkuluttaja (huomioi,
kahvikuppi löytyy myös kuvasta) ja heitän silloin tällöin ”tyhmiä” faijaläppiä. Saatan kuulemma vaikuttaa aluksi vähän pelottavalta,
mutta mä lupaan, että se ei oo fax! Olen oikeHeippa! Paljon onnea opiskelupaikasta ja

asti semichilli ja iloinen tapaus.

tsempit heti tähän alkuun mahdollisen uuden

Historiassa kiinnostaa Suomen historia vii-

elämänvaiheen alkamiselle!

meisten parin sadan vuoden ajalta, etenkin po-

Mun nimi on Heli ja olen 22-vuotias niin sano-

liittinen ja yhteiskunnallinen sellanen, mutta

tusti tsugen tuoma stadilainen. Tänä syksynä

historian suhteen yleisesti olen aika ”kaikki-

aloitan kolmannen vuoden opiskelut patinis-

ruokainen”. Voit siis tulla rohkeasti jubaa mel-

tina ja samalla pääsen auttamaan teitä

keen mistä vaan!
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Rony Sakkara
Morjens! Olen Rony, syksyllä neljättä vuottani
ja

maisterivaihetta

aloittava

historian

opiskelija. Alun perin olen kotoisin Espoosta
ja Tampereelle päädyinkin lähinnä opintojen
perässä.
Tällä hetkellä teen tuutoroinnin ohella paljon
erinäisiä asioita ja minut voi bongata mm.
Patinan

hallituksesta

Historian

Lehden

päätoimittajan (sekä Hol-vastaavan) paikalta,
nyt jo toista vuotta putkeen. Osallistun
mielelläni tapahtumiin ja odotankin erityisen
innolla syksyä, jolloin toivottavasti saadaan
kaikkea kivaa ja jännää järjestettyä.
Historiassa

minua

kiinnostaa

erityisesti

aatehistoria, sotahistoria, taide ja visuaalisuus.
nörtähtävästä, kuten fantasiakirjallisuudesta,

Sivuaineena olen opiskellut enimmäkseen

pöytäroolipeleistä ja videopeleistä. Ai niin, ja

politiikan tutkimusta, mutta olen lisäksi käynyt

rakastan kissoja. Kissat ovat ihania.

yksittäisiä kursseja myös muista aineista.
Opintojen

ulkopuolella

olen

Oikein lämpimästi vielä tervetuloa omastakin

vahvasti

musikaalinen. Enimmäkseen kulutan rock- ja
metallimusiikkia, mutta aina fiiliksen mukaan

todella

paljon

tehneet

valinnan

päätyessänne

ilmapiiri ja tosi mukavia ihmisiä!

ysäripoppiin, kunhan biisi vain on hyvä.
tykkään

Olette

erinomaisen
Tampereelle

opiskelemaan historiaa, meillä on hyvä

saatan vaihtaa genren vaikkapa ambientiin tai

Lisäksi

puolestani.

kaikesta
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Hanna Voutilainen
Opiskelen historiaa, koska pidän siitä kuinka
jokainen päivä on erilainen. Itse olen viime
aikoina

ollut

vanhoista

kiinnostunut

esimerkiksi

matkakertomuksista,

itsemurhista

ja

90-luvun

arkipäiväisestä

historiakulttuurista. Valinnaisista opinnoistani
löytyy lähinnä kirjallisuustieteitä sekä mediaan
ja viestintään liittyviä opintoja. Unelmaammattejani

olisivat

kirjakustantamon

sekatyöläinen,

YLE:n

ulkomaankirjeenvaihtaja ja/tai astronautti.
Lempitapahtumani opiskelijana on vuotuinen
runonlausuntailta Tommyt. Lempikirjani on
mikä tahansa fantasiakirja. Lempiruokaani
Olen Hanna Voutilainen ja ensi syksynä
aloittelen

kolmatta

yliopiston

vuottani

Joensuun

on

lähellä.

uudessa

tomaatti-

lautapelien

pelaaminen

ja

niissä

häviäminen. Syksyllä aion viettää iltoja

Keskityin omana fuksivuonnani huonoihin
puujalkavitseihin,

on

mozzarellapizza. Lempipuuhaani tällä hetkellä

historianopiskelijana. Kotoisin olen Liperistä,
pikkupaikkakunnalta

ravintolassa

Sorsapuistossa niin kauan kuin sää sallii, ajaa

kaupungissa

ratikalla Hervantaan ja takaisin sekä kirjoittaa

eksymiseen ja kurssien kesken jättämiseen,

kandini valmiiksi, jos edeltävien juttujen

mutta muutaman vuoden vanhempana ja

jälkeen jää aikaa.

viisaampana opiskelijaelämäni on hieman
Tervetuloa

paremmin kasassa. Ehkä.

Tampereelle,

yliopistoon

Patinaan myös minun puolestani!
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ja

Juuso Ojanperä
Morjens! Ensinnäkin haluan onnitella juuri
Sinua, tuleva fuksi, opiskelupaikastasi –
loistava valinta! Olen Juuso, 21-vuotias
bussintuoma

päijäthämäläinen

ja

tuleva

tuutorisi. Koko ikäni olen viettänyt pienellä
maalaispaikkakunnalla Hämeenkoskella, jossa
Lahti antoi ”suurkaupungin” perspektiiviä
paheellisen ja boheemin kaupunkikulttuurin
värittämänä. Näistäkin seikoista huolimatta
olen erittäin kotiseuturakas, ja tästä syystä
toisena kiintopisteenäni Tampereen lisäksi
toimiikin nuo nuoruuteni savotat.
Tätä

omaa

kaupunkikuvaani

pääsin

laajentamaan syksyllä 2019 aloittaessani itse
opiskeluni täällä Tampereella. Aloitan siis ensi

aikakausiin, mutta erityistä mielenkiintoa

syksynä kolmannen opiskeluvuoteni, vaikka

herättää Suomen historia autonomian alusta

akateemista ikää minulle on tullut mittariin

nykypäivään.

vasta puolitoista vuotta, koska suoritin osan

politiikka ja hyvinvointivaltion synty on

toisesta opintovuodestani armeijassa. Toivon

lähellä sydäntäni. Opiskelun ulkopuolella

silti omaavani täydet valmiudet tutustuttaa

aikani kuluu ystävien, teatterin, sukuni salojen

teidät yliopisto-opiskelun maailmaan kaikissa

ja erinäisten järjestöhommien parissa.

eri viitekehyksissään.

Erityisesti

sotahistoria,

En malta odottaa, että pääsen tapaamaan teidät

Suurin päämääräni on sekä sitsata niin paljon

fuksit orientaatioviikolla ja myöhemmin niin

kuin mahdollista että valmistua maisteriksi ja

opinnoissa

sitä kautta löytää tieni aikanaan historian ja

riennoissakin. Nyt toivotan teille rentouttavaa

yhteiskuntaopin opettajaksi. Tästä syystä

kesää! Nähdään syksyllä (, jos olen itse

kiinnostukseni historiaa kohtaan kohdistuukin

selvinnyt

juuri oppikirjoissa esiintyviin teemoihin ja

Tampereelle :DDR)!
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kuin

opintojen

ulkopuolisissa

haudankaivuusta

takaisin

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
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Historian opiskelijain liitto – Hol ry
Patinan
jäsenet
pääsevät
liittyessään
automaattisesti myös Holin jäseneksi.

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. Lisäksi hallitukseen
kuuluu kustakin ainejärjestöstä oma Holvastaava, joka tuo paikallista näkökulmaa
päätöksentekoon.

Kerran lukukaudessa järjestetään Holseminaari 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 (www.hol.fi)
lisäksi muun muassa ainejärjestöjen sekä Holin
sosiaalisen median kanavilla.

Historian Lehti
Historian Lehti eli tuttavallisemmin Hile on
Patinan oma lehti jo vuodesta 1973. Lehden
myöhempänä esikuvana toimi Suomessa
vuosina 1977–1980 ilmestynyt punklehti
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. 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.
Hileeseen liittyvissä asioissa voi olla
yhteydessä
päätoimittajaan
esimerkiksi
sähköpostitse
(rony.sakkara@tuni.fi)
tai
vaikkapa yliopistolla hihasta nykäisemällä.
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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 PinniA:ssa.

Q. Queue: lausutaan suomeksi kiu, löydät
tämän mistä tahansa ruokalasta.

B. Pinni-B: historia asuu täällä.

R. Rehtori: juhlaesine joka näkyy vain
valmistujaisissa.

C. Pinni-C: maanantain helpotus.

S. Sohva: pehmustettu joukkoistuin, asuu yläja alakuppilassa.

D. Deadline: Yllättävän tärkeä.
E. Essee: ks. edellinen.

T. Tunimentti: Hervannasta löytyvä ihme.

F. Fuksi: ks. lähin peili.
G. Gambina: pieni punainen paholainen.

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

H. Hervanta: teekkarien jäynä.

V. Viittaustekniikka: ks. Praecepta.

I. Ihminen: ratkaisee.

W. Wabbu

J. Juvenes: jokapäiväinen leipämme.

X. X-akseli: humanistin hämmentäjä.

K. Kahvitunti: usein on myös pullaa!

Y. Yläkuppila: YTHS:n veroinen parantaja.

L. Linna: kirjasto, eräpäivämuistutus.

Z. Zoom: luennot kotisohvallesi!

M. Moodle: KVM.

Å. Åbo: Tampereen vastakohta.

N. Noppa: vähän kuin norppa
huomattavasti hyödyllisempi.

Ä. .Äää!: Yleinen fiilis deadlinen lähestyessä.

mutta

Ö. Ööö?: Henkilökunnan kanssa ei sovi
keskustelunaloitukseksi.

O. Oasis: löhöämistä ja videopelejä, ai että!
P. Patina: Me!
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Patinistin to-do-lista
Et ole vain fuksi, olet paljon enemmän: Olet Patinan fuksi! Patinan jäsenet kutsuvat toisiaan
patinisteiksi, joten on tärkeää, että uusi opiskelija tietää mitä kuuluu patinismiin ja patiniuteen.
Seuraavaksi seuraava lista auttaa sinua tavoittamaan patinismin syvimmän olemuksen. Listaan
ennalta tutustuminen auttaa sinua varautumaan tulevan syksyn hauskuuteen ja ymmärtämään, 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 kaikesta 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 kokouksiin.
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!
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Patinan hallituksen jäsenet 2020
Puheenjohtaja
Taru Lahtinen

Kulttuurivastaava

Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen
vastaava

Jaakko Suomalainen
Urheiluvastaava

Matti Sammalkangas

Maria Ossa

Rahastonhoitaja

Sosiaalipolittinen- ja ympäristövastaava

Peppi Pylkkänen

Mirja Paajanen

Sihteeri
Anni Aaltonen

Historian Lehden päätoimittaja
ja Hol-vastaava

Tiedotusvastaava

Rony Sakkara

Vili Riuttanen

KV-vastaava

Tapahtumavastaavat

Ilona Vanhanen

Eeva Koivulahti & Tanja Holopainen

Yritysyhteistyö- ja työelämävastaava

Tuutorivastaava

Niko Hakala

Suvi Lehtonen

Varainkeruuvastaava
Otto Niemonen

Lisäksi Patinassa on lukuisia toimihenkilöitä eli ”toimareita”, jotka auttavat Patinan toiminnan
onnistumisessa.
Kaikkien hallituksen jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi
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