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Tuutorivastaavan tervehdys
eloon.
Opiskelijatapahtumien
lisäksi
Tampereella
on
tarjota
paljon
kulttuurielämyksiä
esimerkiksi
museoidensa tai maan kuulujen teatteriensa
muodossa. Luonto löytyy läheltä, ja
suosittelenkin lenkkeilyä Pyynikillä tai
Pispalassa, jonka kruunaa luonnollisesti
munkin syönti Pyynikin näkötornilla.
Muistahan kantaa opiskelijakorttia mukana,
sillä Tampereella saat monesta paikasta
opiskelija-alennuksen!

Hei kaikki uudet fuksit ja tervetuloa
opiskelemaan
historiaa
Tampereen
yliopistoon! Täällä Tampereella historiassa
painotetaan yhteiskunnallista opetusta,
mutta se ei tarkoita sitä, etteikö
valinnanvaraa kiinnostuksenkohteille olisi
todella
paljon.
Kursseja
meidän
yliopistostamme löytyy aina antiikista
musiikin historiaan, jolloin varmasti löydät
itsellesikin jotakin sopivaa. Lisäksi on
mahtavaa, että meiltä löytyy vapaa
sivuaineoikeus! Voit siis valita vapaasti
sivuaineesi
vaikkapa
Hervannan
kampukselta, jos haluat. Kuitenkaan vielä
sinun ei tarvitse tietää, mitä aiheita haluat
opiskella tai mitä kursseja ottaa, sinua
autetaan yliopiston alkaessa henkilökunnan
ja
meidän
tuutorien
toimesta.
Kiinnostuksen kohteet saattavat muuttua ja
tarkentua vasta opintojen edetessä.

Näemme ensimmäisen kerran kunnolla
orientaatioviikolla, joka alkaa 22.8.
Olemme kehitelleet tuutorien kanssa
yhteistä tekemistä, jolloin pääsette
tutustumaan yliopistoon, meihin ja etenkin
omaan vuosikurssiinne. Orientaatioviikolla
tulee todella
paljon uutta
asiaa, joten
muistutan jo
tässä, että ei
tarvitse
pelätä
tai
stressata ettei
muista
kaikkea
kuulemaansa
kerta heitolla.
Me tuutorit ja
henkilökunta
olemme
täällä
auttamassa
siinäkin
asiassa ja aina saa tulla kysymään, jos ei
tiedä jotain.

Samalla pääset halutessasi liittymään
osaksi historian ainejärjestöämme Patinaa.
Olen
ainakin
itse
kokenut
ainejärjestötoiminnan
hyvänä
osana
opintojani. Patina muun muassa järjestää
jäsenilleen hauskoja tapahtumia, kuten
sitsejä ja silloin tällöin myös matalamman
kynnyksen toimintaa, kuten lautapeli- tai
ompeluiltoja. Uudet asiat ja opintojen
aloittaminen on varmasti jännittävää (usko
pois, ihan meistä jokainen opiskelija on
tuntenut samoin), me tuutorit Patinan
kanssa haluamme tehdä teidän opintojen ja
opiskelijaelämän alusta mahdollisimman
mielekästä
ja
mieleenpainuvaa.
Kannustankin siis osallistumaan avoimin
mielin Patinan järjestämiin tapahtumiin jo
ensimmäisestä viikosta alkaen!

Viettäkää ihana kesä ja nähdään sitten
elokuussa!

Mahtavaa myös, että olet valinnut juuri
Tampereen
opiskelukaupungiksesi!
Tampere tarjoaa ihan älyttömästi erilaista
opiskelijakivaa ympäri vuoden. Kevät
huipentuu Suomen suurimpaan Wappuun,
jolloin koko kaupunki viimeistään herää

Heli Herrala
Patina ry:n tuutorivastaava
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Pj:n tervehdys
Heippu kaikki – ja suuret onnittelut opiskelupaikastasi! Olet tehnyt erinomaisen valinnan
päättäessäsi tulla Tampereen yliopistoon historian tutkinto-ohjelmaan. Tampere on
vetovoimainen, eläväinen ja alati kasvava, ja ennen kaikkea opiskelijaystävällinen. Jos tulet
jostain muualta, lupaan, että rakastut Tampereeseen alta aikayksikön, ja mikäli olet
paljasjalkainen (kuten allekirjoittanut), löydät yhä uusia hienoja puolia Tampereesta
opiskelijamenojen kautta. Historianopiskelu täällä on ihan todella innostavaa. Kiehtoi sinua
sitten 80-luvun poliittiset kriisit tai antiikin perhe-elämä, löydät laajasta tarjonnasta varmasti
omiin kiinnostuksiisi sopivia kursseja. Historianopintojen lisäksi voimme valita vapaasti myös
muiden alojen opintoja - pääset siis käytännössä perehtymään ihan mihin haluat, ja pääset
kokoamaan omaa osaamistasi ja luomaan tulevaisuuttasi voimakkaasti omien kiinnostuksiesi
pohjalta. Kaikki on mahdollista!
Aloittaessasi opinnot täällä tulet myös
osaksi meidän historianopiskelijoiden
ainejärjestöä Patina ry:tä. Patinan
tarkoitus on valvoa opiskelijoiden
etua, järjestää opiskelijoille menoa ja
meininkiä ja ennen kaikkea tuoda
meitä historianopiskelijoita yhteen.
Patinaan,
Tampereeseen
ja
opiskelijaelämään sinut tutustuttaa
Patinan
huipputuutorit.
Vaikka
jännitys alkuviikoilla olisikin suuri
(minulla ainakin oli!), suosittelen
aktiivisesti osallistumaan kaikkiin
sinusta
vähänkään
hauskoilta
kuulostaviin tapahtumiin - näin pääset
suoraan opiskelijaelämän ytimeen sekä tutustumaan kanssapatinisteihin! Yhteishenki on
Patinassa vahva, ja löydät varmasti paikkasi meidän yhteisöstämme. Lupaan, että tulevasta
syksystä, vuodesta ja vuosista kannattaa olla innoissaan, sillä opiskelijaelämä on ihan parasta.
Siis: lämpimästi tervetuloa Tampereelle, historianopiskelijaksi sekä tietysti Patinaan!

Anni Aaltonen
Patina ry:n puheenjohtaja 2022
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Vpj:n tervehdys
Morjens!
Olen Rony, Patinan varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava. Eli meikäläisen
vastuulle kuuluu asioita liittyen opetukseen ja sen järjestelyihin yhteistyössä henkilökunnan
kanssa. Puheenjohtajaamme Annia sijaistan aina tarvittaessa hänen ollessaan estynyt, mistä
varapuheenjohtajuudessa onkin pohjimmiltaan kyse.
Itse olen metallimusiikin suuri rakastaja, kissojen ihailija ja se tyyppi, joka yrittää aina
hauskuttaa kanssaihmisiä ympärillään arjen eri tilanteissa. Voitte tavatessanne arvioida, kuinka
hyvin yleensä onnistun. Minulle saa tulla
koska tahansa juttelemaan, koska olen
yleensä paljon menossa mukana ja
tutustun mielelläni uusiin ihmisiin!
Kehotan lähtemään avoimin mielin
mukaan kaikkeen toimintaan mikä
kiinnostaa. Opiskeluelämä on tietysti
täynnä opintoja, mutta kaikki sen
ulkopuolella tuo kaikelle mielekkyyttä ja
toisenlaista tarkoitusta. Jos vastuu
kiinnostaa, kannattaa lähteä esimerkiksi
Patinan hallitukseen, jolloin pääsee
vaikuttamaan koko ainejärjestömme
asioihin. Yliopistolla on tarjolla lisäksi
paljon harrastekerhoja aina urheilusta
teatteriin ja maanpuolustuksesta musiikkiin, joihin suosittelen ehdottomasti tutustumaan. Ja
toisinaan opintojen ulkopuoliset asiat ovat niinkin tavallisia kuin Patinan kahvitunnille
osallistuminen tai yksillä käyminen opiskelukaverin kanssa, eli näistäkin arjen pienistä iloista
kannattaa ottaa kaikki irti.
Nähdään syksyllä!
Rony Sakkara
P.s. Kuvan tausta on seuraava: piti ottaa kuva erästä radio-ohjelmaa varten ”tanssi-ilmeellä”.
Vaihtoehtoisesti tämän voisi tulkita myös huonona Robin Williams -impersonaationa.
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Mikä on Patina?
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 Historian Opiskelijain Liiton 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.
Tarjoamme teille fukseille mahdollisuuden myös Fuksipakettiin, joka kokoaa yhteen kaikki
patinistille tärkeimmät tavarat yhteiseen alennettuun hintaan 85 euroa! Fuksipaketti sisältää:
-

Patinan elinikäisen jäsenyyden
Haalarit
Kokoelma Patinan haalarimerkkejä
Patinan ja HOL:in tarrat opiskelijakorttiin
Patinan sitsilaulukirja
Kangaskassi

Kaikki pakettiin sisältyvät tuotteet on mahdollista hankkia erikseen, mutta paketin hyvä puoli
on, että saat kaiken helposti kerralla! Tuutorit ohjeistavat paketin maksamisesta ja jäseneksi
liittymisestä tarkemmin orientaatioviikolla.
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Tuutoreiden esittely
Heli Herrala
Heippa! Paljon onnea opiskelupaikasta! Sinulla alkaa nyt mahdollisesti uusi elämänvaihe! Mun
nimi on Heli ja olen 23-vuotias ”tsugen” tuoma tamperelaistunut stadilainen. Tänä syksynä
aloitan neljännen vuoden opiskelut patinistina ja samalla pääsen auttamaan teitä tuutorien
kanssa tutustumaan opiskeluihin ja yliopistoelämään,
superia! Tuutorivastaavuuden ja opiskelujen lisäksi olen
osavastuussa
meidän
ainejärjestömme
Instagramtoiminnasta (selfless promo: käyhän follaamassa @patinary,
sinne tulee myös infoa esimerkiksi orientaatioviikosta).
Vapaa-ajalla tykkään soitella skebaa ja hoilailla jotakin sen
tahtiin, jos en ole ystävieni kanssa koheltamassa. Urheilen
silloin tällöin, jos sille päälle satun. Olen kahvin
suurkuluttaja, joten Juve-kahvi, jota pystyy ostaa
yliopistolta, on liiankin lähellä sydäntäni. Heitän joskus
”tyhmiä” faijaläppiä (kuten Nicokin sanoi esittelyssään,
keskustelut saattavat olla sen takia matalaa tasoa, eli mukaan
vaan). Välillä kuulemma mun stadilainen viba saattaa
ilmaantua turhana cooleutena (lue: resting b*tchface), mutta
oon oikeesti semihöpsö tapaus. Historiassa kiinnostaa
Suomen ja liikenteen historia viimeisten parin sadan vuoden
ajalta, etenkin poliittinen ja yhteiskunnallinen sellanen,
mutta historian suhteen yleisesti olen aika kaikkiruokainen.
Voit siis tulla rohkeasti jubaa mun kanssa! Ootan innolla
ensi syksyä, että päästään näkemään!

Nico Pasto
Moi kaikille! Mun nimi on Nico. Ikää on mittarissa 24
vuotta ja Tampereelle saavuin syksyllä 2018 pienestä
Ilmajoen paratiisista Etelä-Pohjanmaalta. Näin ollen
syksyllä alkaa viides opiskeluvuoteni, vaikka se aivan
uskomattomalta
kuulostaakin.
Historiassa
itseäni
kiinnostaa moni asia, mutta mainitaan tässä nyt yleisesti
Suomen historia, varsinkin itsenäistymisestä eteenpäin.
Olen aloitellut gradun tekemistä Helsingin olympialaisista.
Vapaa-aika kuluu pääosin kavereiden, urheilun ja Netflixin
parissa. Muussa tapauksessa voitte löytää minut
esimerkiksi yliopistolta kahvikuppi kädessä. Suurin
vahvuuteni ja samalla heikkouteni on se, että minulta
löytyy lähes jokaiseen tilanteeseen jokin väsynyt (ja
useimmiten täysin tarpeeton) läppä. Pääsette sitten syksyllä
itse arvioimaan niiden laatua.
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Muistan, että opintojen alussa jännitti uudet kuviot ja pari ensimmäistä päivää minulla oli omat
epäilykseni siitä, että mitä tästä kaikesta tulee. Luultavasti moni teistä samaistuu näihin
fiiliksiin ja se on aivan normaalia. Kannustan kuitenkin olemaan heti alusta asti aktiivinen ja
rohkeasti mukana jutuissa, koska voin kokemuksesta sanoa, että teillä on alkamassa todella
hieno ajanjakso elämässänne!
Paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Tampereelle!

Valtteri Karjalainen
Hei! Nimeni on Valtteri Karjalainen. Olen 23-vuotias neljännen vuoden historian opiskelija.
Aloitin opinnot 2019, eli edustan viimeistä vuosikurssia, joka pääsi aloittamaan opiskelut
normaalisti ennen koronan maailman valtausta. Tai siis viimeistä vuosikurssia tähän asti. Te
nimittäin pääsette aloittamaan yliopisto taipaleenne normaaleissa olosuhteissa, ensimmäisenä
vuosikurssina kahteen vuoteen. Suuret onnittelut siitä!
Olen alun perin Espoosta kotoisin, mutta vahvasti tamperelaistunut. Tampere on oikein
mukava opiskelukaupunki, ja voittekin onnitella itseänne, että pääsitte juuri Tampereelle
opiskelemaan! Joku viisas sanoi joskus, että “Tampere on ihmisen kokoinen kaupunki.” Tästä
olen samaa mieltä. Ja meilläpä onkin sitä paitsi ratikka toisin, kuin vanhalla kotikaupungillani
Espoolla, hah haa!!
Historiassa minua kiinnostaa vähän kaikki, mutta
eniten sotien aiheuttamat väestönsiirrot. Siitä tein
kandinikin (toivon kovasti, että olen saanut sen
viimeisteltyä ja palautettua siihen mennessä, kun
luette tätä tekstiä.) Minulla voi kysyä erityisesti
historianopettajan opinnoista, jos ne kiinnostavat.
Kävin itse ne kolmantena vuonna. Minulta voi kysyä
myös yliopiston urheilumahdollisuuksista, erityisesti
jalkapallojoukkueista ja kuntosali mahdollisuuksista.
Oikein lämpimästi tervetuloa opiskelemaan
maailman parhaaseen opiskelukaupungiin, Suomen
mansesteriin!!
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Maria Ossa
Moikka! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Patinaan! Mä oon Maria ja ikää löytyy 22
vuotta. Oon pari vuotta sitten kotoutunut landelta kahden liikenneympyrän kaupungista
Kokemäeltä tänne Tampereelle. Syksyllä alkaa mun kolmas opiskeluvuosi. Kiitos avoimessa
yliopistossa tehtyjen aiempien opintojen olisi tarkoitus saada kandi valmiiksi syksyn
päätteeksi, jonka jälkeen katoan puoleksi vuodeksi vaihtoon Tšekkiin.
Historiassa mua eniten kiinnostaa sukupuoli- ja
seksuaalihistoria
ja
erityisesti
seksuaalivähemmistöjen
historia.
Teen
opettajaopintoja ja tavoitteena olis lukiolaisia päästä
aikanaan opettamaan.
Suurimman osan ajasta pyörin yliopistolla ja
erinäisissä tapahtumista, joista mua voi hyvin
bongailla. Tapahtumista approilu on lähimpänä
sydäntä. Tampereella nautin erilaisissa kahviloissa
istuskelusta
ja
kofeiinin
satunnaisesta
yliannostuksesta.
Nähdään syksyllä!

Sami Lehtinen
Hellou ja onnittelut opiskelupaikastasi! Olen
Sami, 22 vuotta täyttävä ja syksyllä kolmatta
vuotta täällä historian opinnoissa aloittava tuleva
tuutorisi. Saavuin aikoinaan Tampereelle asumaan
Toasin soluasuntoon semmosesta yhden Prisman
kaupungista kuin Järvenpää. Työstän tällä hetkellä
kandiani vankikarkuruudesta 1920-luvulla ja
kesätyöskentelen Hämeenlinnan vankilamuseossa
oppaana. Historiassa minua (aika ilmeisestikin) on
viime aikoina kiinnostanut vankila- ja
oikeushistoria, mutta kiinnostun helposti
oikeastaan mistä vaan historian aihepiiristä.
Vapaa-aikani kuluu joko loikoillen, piirtäen tai
leipoen, ajoittain myös lukien, jos intoa sellaiseen
riittää ahkeran opiskelun jäljiltä. Minuun myös
törmää usein menomeiningeissä ja tapahtumissa,
sillä tykkään kaikenlaisesta hyvän porukan kera
toteutettavasta pelleilystä. Tervetuloa tosiaan
tänne patinistien joukkoon, syksyllä nähdään!
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Riina Korteneva
Heipätihei ja suuresti onnea varsin
oivallisesta opiskelupaikkavalinnasta! Meikä
on Riina ja aloittelen nyt syksyllä toista
vuottani historian opiskelun parissa täällä
Tampereella. Oon 26-vuotias jo jonkun aikaa
tamperelaisuuteen marinoitunut junantuoma
Itä-Suomesta.
Historiassa
eritoten
kulttuurihistoria on sydäntäni lähellä.
Mut löytää kaikkein varminten joko
Sorsapuiston aurinkoisesta rinteestä tai
Patinan tapahtumista. Tapahtumissa pyörimisen lisäksi luen faktaa ja fiktiota hyvin
vaihtelevista aiheista, kuuntelen Euroviisu-biisejä ja yritän saada esseitä palautettua ajoissa.
Suosittelen rohkeasti kokeilemaan erilaisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin osallistumista,
vaikka vähän epäilyttäisikin, että missä tässäkin nyt on taas kyse! Myös yliopistoyhteisön
muille kampuksille saa ja kannattaa mennä, jos sieltä löytyy jotain kivaa tekemistä tai
tapahtumia. Monesta asiasta löytyy varmasti kampukselta kiinnostuneita kamuja – tai jopa
kursseja: tarjonta vielä laajenee, jos JOO-opintoja uskaltaa harkita. Paljon onnea vielä
opiskelupaikastasi!

Leevi Backman
Moro kaikille teille uusille fukseille! Olen tosiaan Leevi. 20-vuotias toisen vuoden opiskelija
ja yksi teidän tuutoreistanne. Ensinnäkin suuret onnittelut, että olette tulleet juuri tänne
Tampereelle opiskelemaan historiaa. Teitte mielestäni erinomaisen valinnan!
Tässä on muutamia perustietoja itsestäni. Tulen
alun perin Keski-Uudeltamaalta Hyvinkään
hienosta kunnasta ja muutin tänne Tampereelle
oikeastaan tasan vuosi sitten syksyllä 2021.
Lempiaiheeni historiassa on jo pitkään ollut
maailmanlaajuinen sotahistoria, jonka rinnalle
oman fuksivuoteni aikana tuli sen lisäksi myös
Suomen historia. Vapaa-ajalla urheilen paljon
ja seurailen esimerkiksi jalkapalloa, jääkiekkoa
ja koripalloa. Jokaisesta näistä voi tai jopa
kannattaa tulla rohkeasti keskustelemaan
(kuten kaikista muistakin aiheista tietenkin).
Tiedän, että opintojen aloitus voi olla aluksi
hieman pelottavaa ja se voi tuoda mukanaan
niin hyviä kuin myös huonoja asioita. Kaikkeen
kyllä lopulta tottuu ja tasapainon löytäminen
opintojen ja muun elämän välillä on todella tärkeää. Omana fuksivuotenani aktiivisena
opiskelijatapahtumissa kävijänä voin sanoa, että ne ovat tehneet tähänastisesta
opiskelijakokemuksestani tosi mahtavan ja auttaneet paljon opintojen keskellä. Siksi
suosittelisin kaikille, että olette aktiivisesti mukana opiskelijameiningeissä, koska se auttaa
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totuttautumaan uudenlaiseen elämäntapaan, tapaamaan uusia ihmisiä sekä hankkimaan
muistoja.
Muhun saa tosiaan ottaa yhteyttä kysymysten ja ongelmien kanssa, jos niitä eteen tulee. Pyrin
aina auttamaan niissä parhaani mukaan tai ainakin ohjaamaan teitä eteenpäin enemmän
osaaville tahoille. Eipä mulla muuta. Nähdään syksyllä!

Siiri Taalikka
Moiksuu! Oon Siiri ja tänä syksynä
alotan
mun
tokan
vuoden
yliopistossa. Oon 20-vuotias ja
kotoisin Maskusta, Turun seudulta.
Tampereella oon asunu nyt vuoden
ja onhan tää ihan paras paikka
opiskelijalle asua! Vapaa-ajalla
tykkään joogailla, olla kavereitten
kaa ja nauttia hyvistä sarjoista :)
Historian puolella oon viime
aikoina kiinnostunut lapsuuden ja
nuoruuden historian tutkimuksesta ja vähemmistöjen historiasta. Etenkin esi- ja
varhaismoderni aika tuntuu tällä hetkellä omalta jutulta, mut se oma juttu on jo ekan vuoden
aikana muuttunut useampaan kertaan. Onneks täällä saakin vapaasti valita vaikka ja mitä
sivuaineita sekä kursseja :) Lisäksi suunnitelmissa ois suorittaa aineenopettajan koulutus, joten
siitäkin voi kysellä multa.
Haluun vielä onnitella opiskelupaikasta ja toivottaa sut tervetulleeksi Tampereelle <3
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Hile
Historian Lehti (tuttavallisemmin Hile) on Patinan oma julkaisu, joka ilmestyy kaksi kertaa
lukuvuodessa. Kyse on legendaarisesta historian opiskelijoiden äänitorvesta, jota on julkaistu
jo vuodesta 1973 lähtien! Lehden esikuvana on toiminut Suomessa vuosina 1977–1980
julkaistu punklehti Hilse, mutta nykyisellään kulloinenkin päätoimittaja vaikuttaa lehden
tyyliin ja linjaan. Hileen periaate on, että kaikki halukkaat patinistit (ja patinanmieliset)
pääsevät tuottamaan sisältöä lehteen. Lähde ihmeessä mukaan!
Hileen suurimpia rikkauksia on sen sisällön moninaisuus. Kaikenlaiset artikkelit, arvostelut,
novellit, satiirit, pakinat, runot, pilakuvat, sarjakuvat (jatka luetteloa mielikuvituksesi mukaan)
ovat tervetulleita, oli kyse sitten asiasisältöisestä tuotoksesta tai humoristisemmasta ilmaisusta.
Ideana on jakaa niitä vinkeimpiäkin aivoituksia kanssapatinistien kulutettavaksi!
Viimeisimmät numerot ovat pitäneet sisällään materiaalia niin vallankumoushoroskoopeista
euroviisuanalyyseihin, ja kaikkea näiden väliltä ja vierestä. Hileeseen liittyviin kysymyksiin
saa vastauksen nykäisemällä päätoimittajaa hihasta tai olemalla yhteydessä sähköpostilla
jaakko.leinonen@tuni.fi. Käy tutustumassa Hileisiin osoitteessa https://issuu.com/patinary.
Syksyllä jälleen uuden numeron kimppuun!
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Historian Opiskelijain Liitto (Hol)
Historian Opiskelijain Liitto (Hol) on kymmenestä historian ainejärjestöstä koostuva
organisaatio, joka yhdistää historian opiskelijoita kuudesta eri yliopistokaupungista
(Tampereelta, Helsingistä, Turusta, Joensuusta, Jyväskylästä ja Oulusta). Kaikki Patinan
jäsenet ovat automaattisesti myös Holin jäseniä. Holin tehtävänä on toimia kaikkien Suomen
historian opiskelijoiden edunvalvojana ja lisätä ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Kaksi kertaa
vuodessa järjestettävä hol-seminaari on Holin näkyvin tapahtuma, jossa historian opiskelijat
ympäri Suomen kohtaavat.
Holin puheenjohtajuus kiertää vuosittain eri kaupunkien ainejärjestöiltä toiselle. Vuonna 2022
Holin puheenjohtajakaupunkina toimii Joensuu ainejärjestö Varnitsan johdolla, ja ensi vuonna
puheenjohtajuus siirtyy Tampereen Patinalle. Liiton hallitus koostuu ainejärjestöjen
opiskelijoiden keskuudesta valituista Hol-vastaavista, jotka tuovat omien kaupunkiensa
ainejärjestöjen näkökulmia tehtäviin päätöksiin. Tietoa Holin toiminnasta, tapahtumista ja
julkaisuista löytyy Liiton Instagram-sivuilta sekä osoitteesta www.hol.fi. Patinan hol-vastaava
Jaakko Leinonen ottaa mielellään vastaan kaikki Holiin liittyvät kysymykset ja kehitysideat!
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To-do-lista ennen opintojen alkua
(Tärkeää! Maksimi pistemäärä listan suorittamisesta on 20):
1. Ota opiskelupaikka vastaan, ilmoittaudu läsnäolevaksi ja maksa ylioppilaskunnan
vuosimaksu.
2. Aktivoi peruspalvelutunnukset, jotta pääset opintojen alettua yliopiston
tietojärjestelmiin.
• Peruspalvelutunnus (PPT) on myös opiskelijanumerosi. Se kannattaa opetella
ulkoa, sillä sitä tarvitsee kaikkialla.
• Voit samalla maksaa SportUnin vuosimaksun, joka mahdollistaa pääsyn mm.
kuntosalille, ryhmäliikuntatunneille ja palloiluvuoroille kaikilla kolmella
Tampereen kampuksella.
https://sites.tuni.fi/sportuni/
3. Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu. Lisätietoa
https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu , sekä
https://www.yths.fi/
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! https://www.opiskelijantampere.fi/fi/
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. Samalla voit
hankkia Nysse-kortin ja/tai -sovelluksen julkisen liikenteen käyttämiseen!
https://www.nysse.fi/
7. Tutustu jo ennalta yliopiston, Historian tutkinto-ohjelman sekä Tampereen
ylioppilaskunnan orientaatiomateriaaliin. Yliopiston verkkosivut:
https://www.tuni.fi/fi
• Kaikki tärkeä käydään kuitenkin myös läpi syksyllä tuutorien ja yliopiston
henkilökunnan johdolla!
8. Liity Patinaan! Tämän voi tehdä joko erikseen tai Fuksipaketin hankkimisen
yhteydessä. Ohjeet löytyvät Patinan verkkosivuilta https://patinary.com/, mistä
löytyy myös muuta mukavaa!
9. Seuraa Patinaa sosiaalisessa mediassa! Tätä kautta saat informaation
orientaatioviikosta, joka alkaa 22.8.2022
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• Facebook: Patina ry
https://m.facebook.com/groups/7466114740?id=7466114740&ref=content_filter&_rd
r
• Instagram: Patina_ry
• Patinalta löytyy myös Discord- ja Telegram kanavat! Ohjeet molempiin liittymiseen
löytyvät Patinan interwebs-sivuilta.
10. Liity seuraamaan Patinan sähköpostilistaa! Postilistalta saat ajankohtaista tietoa
tapahtumista ja kaikesta muusta, joka patinistia voi mahdollisesti kiinnostaa.
11. Osallistu Patinan viralliseen, sekä epäviralliseen, tekemiseen.
12. Äänestä jaloillasi: ylä- vaiko alakuppila?
13. Tutustu henkilökuntaan! Heitä tavoittaa luentojen lisäksi enimmäkseen Pinni-B:n
historian käytävältä.
14. Osallistu akateemisille pöytäjuhlille. Patina tarjoaa heti syksyn alussa mahdollisuuden
tähän upeaakin upeampien fuksisitsien ja poikkarifuksisitsien muodossa!
15. Nauti opiskelijalounaasta! Mahdollisuus tähän tarjoutuu yliopiston ravintoloiden
lisäksi Tampereen hämmentävän monessa muussa opiskelijaravintolassa.
https://unisafka.fi/
16. Tule tutustumaan muihin patinisteihin Kahvitunnille™.
17. Käy Doriksen raunioilla.
18. Syö panini.
19. Käy tutustumassa Linnan kirjastoon,
https://www.tuni.fi/fi/sinun-kirjastosi ,
sekä Tampereen kaupungin kirjastoihin
https://piki.verkkokirjasto.fi/
20. Selvitä jotakin uutta Patinan tai
patinistien historiasta (Esim. joku hauska
tarina), ja kerro siitä tuutoreille.

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 Heliin,
joko viestillä tai sähköpostilla!

13

Patinan hallituksen jäsenet 2022
Puheenjohtaja: Anni Aaltonen
Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava: Rony Sakkara
Rahastonhoitaja: Matias Gaetz
Sihteeri: Ilona Vanhanen
Tiedostusvastaava: Bella Härmä
Tapahtumavastaavat: Mikko Oosi, Mikko Majaneva (??)
Tuutorivastaava: Heli Herrala
Kulttuurivastaava: Suvi Lehtonen
Urheiluvastaava: Roope Repo
Sosiaalipoliittinen- ja ympäristövastaava: Hanna Voutilainen
Historian Lehden päätoimittaja ja HOL-vastaava: Jaakko Leinonen
KV-vastaava: Venla Nenola
Yritysyhteistyö- ja työelämävastaava: Peppi Pylkkänen
Varainkeruuvastaava: Tanja Holopainen
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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ABC
Selvitä seuraavat käsitteet (tai henkilöt) annettujen vihjeiden avulla fuksisyksyn aikana:
A = Aj-tila – kokoontuminen kahville

O = Olotilat – Wabun jälkeen

B = PinniB – mahdollisuus törmätä
henkilökuntaan

P = Pikkujoulut - puheita

C = PinniC - Cancelled.

Q = Queen
- Bohemian rhapsody opiskelijabileissä

D = Doris - legenda

R = Ravintolamaailma - Kolmiot

E = Excu – tarkistakaa passin voimassaolo

S = Sorsu – Patinan rinteellä vesisateessa
oleskelu

F = Fuksisitsit – Helan gååååår!

T =Tommyt – runouden suurjuhla

G = Gambinakokous – missä tahansa ja
milloin vaan

V = Vuosijuhlat – Tälläydytään viiden
vuoden välein

H = HOL-semma – valmiina marraskuussa
bondailuun

W = Wabu - ei lobu

I = Ilmari (TOAS) – Mixei yhdistettynä
kerhishengailuun

X = X-rasti – kannatuskorttiin
Y = Yläkuppila – uusi alakuppila

J = Juve – No nyt ois sitä kahvetta!

Z = Zoom – Nyt ne kamerat päälle!

K = Klubi – Vähän niin ku pubi, muttei
sinnepäinkään, haaahaaaa

Å = Åsikt - tjänsmansvenska

L = Linna – Vänän kirjoituspöytä

Ä = Äiti Aurinkoinen – Suurin johto

M = Moodle – koodikielillä toimiva alue

Ö = Öinen – La Toore

N = Noppa – Kelan lemppari
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Orientaatioviikko
Orientaatioviikko eli niin kutsuttu Fuksiviikko starttaa 22.8. maanantaina Tampereen
Yliopiston keskustakampukselta.
Orientaatioviikon ohjelmaan kuuluu yliopiston ja historianlaitoksen infotilaisuuksia, joten on
suositeltavaa osallistua viikon tapahtumiin. Kannattaa seurata sekä Tampereen yliopiston,
historianlaitoksen, sekä Patinan info- ja somekanavia tarkempien tietojen saamiseksi. Tuutorit
myös tiedottavat aikataulusta ennen orientaatioviikon alkua.
Virallisten tilaisuuksien lisäksi Patinan tuutorit järjestävät fuksiviikon aikana tutustumis- ja
hengailutapahtumia, kuten tutustumisillan ja kaupunkikierroksen. Rohkeasti mukaan!
Tuutoreihin saa ottaa yhteyttä heti kun tulee kysyttävää tai muuten vain asiaa.

Maanantai 22.8.
- Tiedekunnan tervetulotoivotus, Päätalon juhlasali klo 9–10
- Tervetuloa opiskelemaan historian tutkinto-ohjelmaan, Päätalo A32 klo 10–12
- Patinan tutustumisohjelmaa klo 12 eteenpäin
Tiistai 23.8.
- Sisu, HOPS, opintoihin ilmoittautuminen (n.10 hlö ryhmissä), Linna K114
tietokoneluokka 50 klo 9–16
- Palvelumessut uusille opiskelijoille keskustan ja Hervannan kampuksilla klo 10–15
- Patinan tutustumisilta klo 18 eteenpäin (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Keskiviikko 24.8.
- Palvelumessut uusille opiskelijoille keskustan ja Hervannan kampuksilla klo 10–15
- Patinan ohjelmaa (lisätietoa myöhemmin)
Torstai 25.8.
- Opiskelu ja opettajatuutorit klo 10–13
Perjantai 26.8.
- Patinan ohjelmaa (lisätietoa myöhemmin)
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Kampuskartta
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