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TUUTORIVASTAAVIEN TERVEHDYS
Moi uusi opiskelija! Hurjat onnittelut tuoreesta opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan
yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistoon! Odotamme innolla, että saamme sinut
joukkoomme.
Korkeakoulupaikan nappaaminen on saavutus, josta on syytä olla ylpeä ja iloinen varsinkin nyt,
kun vallitseva pandemiatilanne on saattanut lisätä stressiä ja ahdistusta. Teitä uusia
opiskelijoita on valittu tutkinto-ohjelmaamme satakunta, ja siksipä mukaan mahtuu tulevia
fukseja laidasta laitaan: yksi saattaa jatkaa opintoja suoraan toiselta asteelta, toisella saattaa
olla useita erilaisia korkeakouluopintoja jo takana. Kolmas on voinut toimia
pitkään työelämässä. Tämän vuoksi myös tuutoritoiminta on pyritty suunnittelemaan siten,
että se olisi mieluista jokaiselle. Toivomme, että pääset sisälle Tampereen miellyttävään
elämään sekä yliopistolla että sen ulkopuolella, sillä opiskeluvuodet ovat elämän parasta
aikaa!
Orientaatioviikon alkaessa jokainen fuksi kuuluu noin kymmenen hengen tuutorryhmään, jota
ohjaa 2–4 vanhempaa opiskelijaa. Interaktion tuutortoimintaan kuuluu tänä
vuonna kymmenen opiskelijatuutorryhmää sekä aikuis- ja maisterituutorryhmät. Tuutoreina
olemme tukena opiskeluyhteisöön ja ainejärjestöömme integroitumisessa ja
korkeakouluopintoihin orientoitumisessa, minkä lisäksi järjestämme pitkin syksyä
fuksitapahtumia, joiden tarkoitus on ryhmäyttää ja luoda tukiverkkoa korkeakoulumaailmaan.
Perinteinen opiskelijatuutorointi painottuu usein alkusyksyn jälkeen pääasiallisesti vapaa-ajan
viettoon, joten tarjoamme vaihtoehtoisesti aikuistuutorointia niille uusille opiskelijoille, jotka
eivät välttämättä ole kiinnostuneita perinteisemmästä opiskelijaelämästä, vaan haluavat
keskittyä enemmän opiskeluun ja kenties työelämään liittyviin
asioihin. Aikuistuutorointiryhmään osallistuminen ei kuitenkaan poissulje mihinkään
tapahtumaan osallistumista, eikä ikävuosilla ole merkitystä, vaan ryhmien pääpainot vain
poikkeavat hiukan toisistaan. Halukkuudesta osallistua aikuis- tai maisterituutorointiin voi
ilmoittaa sähköpostiviestistä löytyvällä kaavakkeella viimeistään perjantaina 13.8. tai tämän
jälkeen olemalla yhteydessä suoraan tuutorvastaaviin!
Pyrimme siihen, että fuksisyksyn tapahtumat pystytään järjestämään pääasiassa normaalisti.
Tapahtumien järjestämisessä on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon turvavälit sekä hyvä
käsihygienia. Näiden noudattaminen on meidän kaikkien vastuulla, ja tapahtumiin ei
luonnollisestikaan tule osallistua oireisena. Tuutorivastaavina seuraamme
aktiivisesti koronatilannetta ja hallituksen ohjeistuksia ja tarpeen vaatiessa
mukautamme tuutortoimintaa syksyn mittaan. Jos kuulut riskiryhmään tai et muusta syystä
halua osallistua syksyllä isoihin tapahtumiin, kerro se meille sähköpostissa lähettämämme
lomakkeen kautta, niin voimme ottaa tämän huomioon tuutoroinnissa. Kaikesta huolimatta
haluamme järjestää teille hauskan ja unohtumattoman fuksisyksyn!

Alkusyksy saattaa usealle teistä merkitä uuden alkua monella tapaa. Se sisältää mahdollisen
muuton uuteen kaupunkiin, uusien opiskelujen aloittamisen, yliopistoinstituution kulttuuriin
kurkistamista, lähes päivittäisiä erilaisia tapahtumia monien järjestöjen ja toimijoiden kautta,
sekä tietysti kymmenittäin tai jopa sadoittain uusia tuttavuuksia. Haluamme kuitenkin
korostaa uusien opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkeyttä. Kaiken uuden informaation
sisäistäminen ja useisiin aktiviteetteihin osallistuminen voi kaikesta mukavuudestaan
huolimatta osoittautua paikoin uuvuttavaksi, joten muistakaa myös tarkkailla omaa
jaksamistanne syksyn ja koko fuksivuoden aikana.
Tähän fuksipostiin on koottu opiskeluiden aloittamista tukevaa tietoa opiskelualastamme,
ainejärjestöstämme, alkusyksyn opinnoista ja tapahtumista, tuutoroinnista sekä yleisesti
hyödyllistä tietoa opintojen alkutaipaleelle. Opuksena tämä ei ole kaiken kattava, ja paikoin
varmaan herää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta meihin saa olla yhteydessä
sähköpostitse, puhelimitse ja muitakin viestintäkanavia pitkin. Tuutorimme tulevat ottamaan
jokaiseen henkilökohtaisesti yhteyttä viestillä ennen opintojen alkua. Nähdään pian!
<3:llä,
Interaktion tuutorvastaavat
tuutorointi@interaktiory.fi
(tuutorivastaavien yhteinen sposti)
Jaakko Kemppainen
044 205 3537
jaakko.j.kemppainen@tuni.fi
Mona Pajari
044 599 0509
mona.pajari@tuni.fi

TUUTORIT ESITTÄYTYVÄT
Ohesta löydät vuoden 2021 tuutorit! Jotta te fuksit oppisitte tuntemaan tuutoreita hieman jo
etukäteen, jokainen tuutori on vastannut kahteen kysymykseen:
1. Mikä on sun lemppari paikka Tampereella?
2. Mitä hyviä leffoja/sarjoja/podcasteja oot katsonut viime aikoina?
MYMMELIT (maisterituutorit)

FANNI TAINIO

LINDA MÄKI
1. Paljasjalkasena tamperelaisena on
tosi vaikea nimetä suosikkipaikkaa.
Tampere on tosi monipuolinen ja
muuntuva kaupunki - siellä missä on
menoo niin oon minäkin.
2. Kolusin Marvelin koko tuotannon
korona-aikana. Suosittelen!

1. Näsinpuisto ja Amurin
työläismuseokortteli
2. The Handmaid’s Talen 4. kauden
lopetin just. Tekisi mieli aloittaa
(taas) Californication alusta, koska
se on paras!

ESI-ISÄT (aikuistuutorit)

TUOMAS IVONEN
1. Näsipuistossa on kiva köllötellä
(kaljotella) tai pelailla krokettia
2. En pysty enää keskittymään kuin
äärimmilleen viritettyyn tosi-tv
tykitykseen, joten vastaan: Rupaul’s
Drag Race. Joskus on rauhallisempia
päiviä, jolloin Kaarlen
Keskusteluohjelma -podcast, iskee
syvälle tajunnan sfääreihin! 8)

NEVI HAUTALEHTO
1. Iidesjärven lintutorni on lähellä
sydäntä. Sinne on hyvä mennä öisin
olemaan yksin ajatustensa kanssa.
2. Mainittakoon sarjoista The
Handmaid’s Tale, jonka uuden kauden
finaalijakson katsoin juuri, ja Loki, joka
on alkanut lupaavan Umbrella Academy
-henkisissä tunnelmissa.

NIPSUT

TORIK SIEBERG
1. Finlayson
2. How I Met Your Mother
viidettäsataa kertaa

JOHANNA MUSTONEN

AADA PARKMAN

1. Koko ikäni tampereella asuneena on
tosi vaikeeta valita yhtä, mutta
useimmiten mut löytää sorsapuistosta,
laukontorin tarina-kirppikseltä tai
vohvelikahvilasta.

1. Mun lemppari paikat Tampereella on
Iidesrannan lenkkipolut ja
Pyynikinharku sekä sieltä saatavat
munkit!

2. Loki-sarja vaikuttaa hyvältä! Myös
Lucifer ja New girl on hyviä sarjoja,
tykkään myös luontodokkareista.

2. Moderni perhe sekä leffat a rainy day
in New York ja The Purge

TIUHTIT

PINJA SAINE
1. Kesällä kaikki puistot ja talvella
museot <3
2. Snowpiercer, katsottiin yhdessä
päpivässä ja Puutarhan pelastajat sopii
mihin hetkeen tahansa :D

RIIA LAHDENMAA
1. Kauppi, aivan ihanat
lenkkeilymaastot. Lisäksi Tampereen
kauniit järvimaisemat, joten myös mikä
tahansa paikka järven rannalla.
2. Podcasteistä kuunteluun on jääny
tähän mennessä Afterwork. Pääasia ja
Ted & Kaj, on virkistävää kuunnella
välillä muutakin kuin suomea :D

IIRIS JÄNTTI
1. Iidesjärven ranta/ympäristö tulee
ekana mieleen!
2. Sarjoista ainakin Sunnuntailounas ja
Brooklyn Nine-Nine. Podcasteistä
Politiikkaradio ja Jäljillä

HOSULIT

JONNA PARTANEN
1. Lempipaikkoja Tampereella on
Finlaysonin alue ja monet puistot,
erityisesti Koskipuisto ja Sorsapuisto.
2. Viime aikojen paras sarja on ollut
Lupin Netflixistä ja lemppari podcast on
Poks.

VAULA LUOMI
1. Kaupin kalliot ovat tuorein löytöni
uutena tamperelaisena! Luonto on
muutenkin lähellä sydäntä.
2. Peaky Blinders ei petä koskaan!

OONA NORTAMO
1. Rauhaniemen uimaranta ja sauna <3
2. En muista minkä leffan oon viimeksi
nähnyt, mutta sarjoista suosittelen
Lupinia ja podcasteistä You're wrong
about!

PIISAMIROTAT

VIMMU HEINO
1. Ulkoilusta nautin rantojen
läheiyydessä, esim. Pyynikki. Sisätiloista
varmaan Niagaran elokuvateatteri
Kehräsaaressa.
2. Itse valtiaita…

NELLA BORDI

VILMA MEHTONEN
1. Pyynikin uimarannan kalliot ja oma
koti!

1. Hatanpään arboretum on ihana
paikka

2. Nyt kesäl ei kauheesti mitään, paitsi
et pidettiin harry potter maratooni
vähän aikaa sit!

2. Sarjoista eniten on koukuttanu The
crown ja Loki

NUUSKAMUIKKUSET

ROOSA KORHONEN

MATLEENA TERHO

AINO RÄISÄNEN

1. Pyynikin rantapolku ja yliopiston
ulkokuntosali ovat jaetulla sijalla!

1. Petsamo ja Kaleva, luontokohteista
Kauppi, Rauhaniemi ja Pyynikki!

1. Mältinrannan avantopaikan
uimakoppi<3

2. Mun top 3 podcast-sarjaa kuluvalta
viikolta ovat Tiedetrippi, Futucast ja
Speaking Psychology! Yle Areenasta all
time favorites ovat Tiedeykkönen ja
Ulkolinja.

2. Oon kattonu Netflixistä Kalifaatin ja
Areenasta ikisuosikkiani Uutta Päivää!
(Katon sitä ihan uusin silmin nyt ko
asun täällä ”Virtauksessa”)

2. Exit!!!

VILJONKAT

ROOSA KEPANEN
AINO HIMANKA
1. Ranta

1. Koronavuoden lemppariksi on
muodostunut ihan vaan koti. Toisaalta
Pyynikki on tosi kivaa aluetta!

2. Salkkarit
2. Sarjasuosituksen multa saa Jane the
Virgin ja viimeaikojen lempi podcast on
ollu Mike’s Micin Jumping In An
Elevator.

ELINA MONONEN
1. Pyynikin kävelyreitit ja Laukontori <3
2. Kesätöiltä ei ehdi niin paljoa katella,
mutta leffoista tykkäsin Nomadlandista
ja näin myös taannoin ekaa kertaa (!)
Nemoa etsimässä, tykkäsin!

MÖRÖT

EERIKA HÄLLSTRÖM

OLGA VUORELA

MARIA PALMROOS

1. Ratinanrannan laiturit varsinkin
kesäisin

1. Paras paikka Tampereella on tietysti
kissakahvila Purnauskis!

1. Ääh, näitä on liian monia! Telakan
terassi, koskipuisto ja viikinsaari!

2. Sarjat: Sorjonen ja Mindhunter.
Podcast: Kiintiökoomikot.

2. Naapurini Totoro ja Breaking Bad
täytyy katsoa vähintään muutaman
kerran vuodessa

2. En oo hirveesti ehtiny viimeaikoina
mitään kattomaan, mutta
kestolemppareita on ollu yle perjantait,
noin viikon studiot ja tempparit!

TUUTIKIT

JUTTA AALTONEN
1. Kehräsaaren silta voittaa
lempparipaikka -aseman ihanalla
tunnelmalla :33
2. Viime aikojen kuunnelluimpia
podcasteja on Mikä meitä vaivaa ja
Mieti vähä, sarjasuosituksina HBO:n
Qanonista kertova Q: Into the Storm ja
areenasta The Great Pottery Throw
Down :b

VILMA JÄÄSKELÄINEN

HILDA KUSNETSOV

1. Näitä on monia! Mut yks
lemppareista on Lapinniemi, siellä on
kivat lenkkeilypolut ja pääsee kesäisin
pitää piknikkejä ja pulahtaa uimaan
upeissa maisemissa <3

1. Hatanpään Arboretum on
ehdottomasti yks hienoimmista
paikoista ja sielä on parasta käydä
pikniikillä! Myös Näsinpuisto on yks
suosikkipaikka iltakävelyille :D

2. Näitäkin on monia mutta nostan nyt
mun uudet lempparit podcasteissa
jotka on Puhu Muru ja Kroonisesti
ärhäkkä
Iso suositus näille!

2. Alotin just kattomaan Disney+_sta
Marvelin uutta Loki-sarjaa ja se on ihan
huippu!

PIKKU MYYT

MONA PAJARI
1. Telakka on ihana paikka
opiskella, viinitellä ja pelailla
lautapelejä <3
2. Ann With An E ja Exit on
hyvii! Myös kaikki tosi-tv…

OPRI VAARAKALLIO
1. Yhtä lemppari paikkaa on vaikea
valita, sillä Tampereella on niin
paljon kaikkea kivaa! Ihania
hengailupuistoja löytyy paljon, ja
niistä ehkä oma lemppari on
Näsinpuisto.

SUVI KILJO
1. Hatanpään Arboretum ja
Suolijärven luontopolku
2. Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri, Greenbook
ja Dallas byers club on ollu
mieleenpainuvia!

2. Katoin just mun ihan
lempparisarjan New Girlin ehkä
kymmenettä kertaa loppuun. Mutta
muita hyviä ois esim. Netflixistä
Master of none, Peaky Blinders ja
Lupin!

ELLA JUUTISTENAHO
1. Tallipiha on aivan ihana
paikka ympäri vuoden! Myös
yks lemppari piknikpaikoista
on Ratinanniemi <3
2. Let’s Talk About Myths,
Baby! -niminen podcast on
viihdyttävää ja
mielenkiintoista kuunneltavaa
täynnä outoja (ja kamalia)
kertomuksia antiikin
mytologiasta!

HATTIVATIT

JAAKKO KEMPPAINEN

NOORA HEIKKILÄ

1. Telakka ja
Pakkahuoneen klubi. Ja
Näsinpuisto!!!

1. Pyynikki sekä
Pispalanharju niiden
kauniiden maisemien
vuoksi!

2. Nukahdan aina Kaarlen
keskusteluohjelmaan ja
ennen sitä katson The
Handmaid’s Talea. Tosi
hyvät…

2. Viime aikoina on tullut
taas palattua yhden
suosikkisarjani eli Modernin
perheen pariin.

ANNA SUUTARINEN
1. Pyynikin metsä :33
2. Betty……on ihana ja
hauska sarja hbo:lla!

CHARLOTTA
TÄHTINEN
1. Särkänniemi tai
Hatanpään arboretum!
2. Kaikenlaisen true
crimen ahminnan lisäksi
oon viihtynyt esimerkiks
Stuff They Don’t Want
You to Know -podcastin
parissa

FUKSIVIIKKOJEN KALENTERI
Maanantai 23.8.
Yhteiskuntatieteiden
tiedekunnan
tervetuloa -tilaisuus
etänä 9.00–10.00
Kampuskierros

Tiistai 24.8.
Sisun perusasiat
etänä 9.00–
11.00
Kurssivalintojen
teko
tuutorryhmissä

Keskiviikko 25.8.
Nuorisotyön ja
-tutkimuksen
maisteriohjelman
orientaatio
10.15–17.00

Yhteiskuntatutkimuksen

vko tutkinto-ohjelman
34 tervetuloatilaisuudet

1. tutustumisilta

ryhmittäin ulkona
13.00–14.00
ja 14.00–15.00

Opintosuunnitelmavastaanotto
(avoimen väylä ja
siirtohaku)
mikroluokassa
12.00–13.00
Opintosuunnitelmavastaanotto
(kaikki uudet
opiskelijat)
mikroluokassa
13.00–14.00

Haalareiden
sovittaminen

Maanantai 30.8.
Digitaaliset yleistaidot
12.00–15.00

Torstai 26.8.
Maisterifuksien
tilaisuus etänä
10.30

Tiistai 31.8.

Keskiviikko 1.9.

Tampere-kierros
Torstai 2.9.
Tiede, tutkimus ja
kirjoittaminen
14.00–16.00

Perjantai 27.8.
Opintosuunnitelmavastaanotto
(kaikki uudet
opiskelijat)
etänä
9.00–10.00
Opintosuunnitelmavastaanotto
(avoimen väylä ja
siirtohaku)
etänä
11.00–12.00
Kurssiilmoittautuminen
päättyy

Perjantai 3.9.

Ihminen ratkaisee

vko 14.00–18.00
35

Toinen tutustumisilta
Maanantai 6.9.
Ihminen ratkaisee
14.00–18.00

Fuksivihkiäiset

Tiistai 7.9.
SyysFest

Keskiviikko 8.9.

Hei taas! -bileet
Torstai 9.9
Fuksipiknik

Perjantai 10.9.

Särkän Märkä
Tuutorryhmien hengailu

vko
36 NamiApprot

vko
37

vko
38

Maanantai 13.9.
Ihminen ratkaisee
14.00–18.00

Tiistai 14.9.
Ultimatefrisbeeturnaus

Keskiviikko 15.9.
TREY:n
Fuksisuunnistus

Torstai 16.9.

Perjantai 17.9.
Tuutorkämppäappro

Maanantai 20.9.
Ihminen ratkaisee
14.00–18.00

Tiistai 21.9.

Keskiviikko 22.9.
Poikkitieteellinen
fuksiseikkailu

Torstai 23.9.
Tiede, tutkimus ja
kirjoittaminen
13.00–15.00

Perjantai 24.9.

Tuutorryhmien hengailu

vko
39

Maanantai 27.9.
Ihminen ratkaisee
14.00–18.00

Tiistai 28.9.
Nollausbileet

Keskiviikko 29.9.
Retki Lempäälän
Birgitan polulle

Tiistai 5.10.

vko
40

Maanantai 4.10.
Ihminen ratkaisee
14.00–18.00

Keskiviikko 6.10.
Retki Niihaman
majalle

Kolmiobileet
Torstai 30.9.
Fuksisitsit

Perjantai 1.10.

Torstai 7.10.

Perjantai 8.10.

Violetilla merkityt tapahtumat ovat erityisesti fukseille suunnattuja.
Sinisellä merkityt tapahtumat ovat suunnattu kaikille Interaktion opiskelijoille.
Punaisella merkityt tapahtumat ovat avoimia kaikille korkeakouluopiskelijoille.
Tässä vielä muutama tapahtuma, joita merkkailla kalenteriin:
• 11.9. Kenttäapprot goes Oktoberfest
• 14.10. Poikkitieteellinen beerpong
• 21.10. Hämeenkadun Approt
• 28.10. Interaktion sitsit
• Haalarikaste (kun haalarit ovat saapuneet, luultavasti lokakuussa)
• Haalarimerkkien ompeluilta (luultavasti marraskuussa)
• Interaktion pikkujoulut (joulukuu)
• Hei hei -bileet (joulukuu)
Yllä olevassa kalenterissa on merkitty ne kurssit, jotka fuksit ohjeellisen
etenemiskaavion mukaan useimmiten ensimmäisessä periodissa suorittavat.
Nämä kurssit ovat:
• Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (YKT.105)
• Ihminen ratkaisee (KEKE.100)
• Digitaaliset yleistaidot teema 1 (COMPS.CS.011) + kaksi vapaavalintaista
teemaa Digitaaliset yleistaidot teema 2, 3, 4, 5
• Johdatus yhteiskuntatutkimukseen (YKT.101) mikäli se on käymättä
Toki muitakin kursseja voi ottaa oman halun ja jaksamisen mukaan – yleensä
yhdessä periodissa käydään 2–4 kurssia. Lisäksi voi ottaa esimerkiksi Johdatus
etiikkaan (FIL.FIA.004).
Huom! Koronatilanne voi tuoda muutoksia aikatauluihin lyhyelläkin
varoitusajalla. Pyrimme viestimään muutoksista heti kun tiedämme, mutta
kannattaa aina tarkistaa erityisesti kurssien toteutustavat ja ajankohdat
erikseen.

SANASTOA
Ainejärjestö/kilta = Yhdistys, joka ajaa saman alan opiskelijoiden etuja ja järjestää
tapahtumia.
Akateeminen mahti = Tampereen yliopiston urheiluseura.
Akateeminen vartti = Luennot alkavat yleensä vartin yli tasan, ellei toisin ole
ilmoitettu.
Appro = Baarikierros, jossa kerätään leikkimielisesti akateemisia
suoritusmerkintöjä. Suurimpana Tampereella Hämeenkadun appro lokakuussa.
Diskursus = Interaktion ainejärjestölehti.
Edustajisto (edari) = Käyttää ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa. Vaalit kahden
vuoden välein.
Exam = Sähköinen tenttipalvelu, jossa suurin osa tenteistä suoritetaan.
Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija, eli sinä!
Haalarit = Yleinen pukukoodi yliopistojuhlissa. Interaktiolaiset tunnistaa
turkooseista haalareista. Jos et tiedä, miten pukeutua, haalarit on varma valinta.
Hallitus = Interaktio ry:n asioista päättävä elin. Hallitus vaihtuu aina kerran
vuodessa.
HOPS = Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tehdään osana Tiede, tutkimus ja
kirjoittaminen -kurssia.
Interaktio = Sinun ainejärjestösi!
Intranet = Alusta, josta löytää ajankohtaiset ohjeet ja uutiset. Intranet toimii myös
oikopolkuna muihin sähköisiin palveluihin kuten Moodleen, Sisuun tai Examiin.
JOO-opinnot = ”Joustava opinto-oikeus”, sivuaineopintoja jossakin muualla kuin
omassa yliopistossasi.
Kielikeskus = Osa yliopistoa, jossa toteutetaan kaikki yliopistolla tapahtuva
kieltenopetus.

Moodle = Sähköinen oppimisalusta. Täältä löydät monien luentojen luentokalvot
ja kurssimateriaalit.
Opintopiste (noppa) = Määre kunkin kurssin suorittamiseksi vaaditulle
työmäärälle.
Opiskelijan opas = Täältä löydät tarvittavia ohjeita ja tietoja opintoihisi liittyen
sekä opetussuunnitelmat ja -tarjonnan.
Peruspalvelutunnus = Käyttäjätunnus, jolla kirjaudutaan yliopiston sähköisiin
palveluihin.
Sisu = Yliopiston sähköinen järjestelmä, jossa voi selata opetustarjontaa,
suunnitella opintoja, ilmoittautua kursseille ja josta löytyy opintosuoritusrekisteri.
Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla. Sääntöjä on paljon, mutta ne ovat sitäkin
hauskempia!
SYY = Suomen yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.
TREY = Tampereen yliopiston ylioppilaskunta.
Tiedekunta = (Hallinnollinen) yksikkö, joka kokoaa yhteen lähekkäisten
tieteenalojen laitokset.
Tuni = Tampereen yliopisto (Tampere University).
Vujut = Vuosijuhlat. Ainejärjestön syntymäpäivät.
YTHS = Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Palvelee Linna-rakennuksen vieressä
sekä Hervannan kampuksella.
YTY = Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry eli tiedekuntamme
edunvalvonta- ja kattojärjestö.

FUKSIN MUISTILISTA

VASTAANOTA OPISKELUPAIKKA

ILMOITTAUDU LÄSNÄOLEVAKSI YLIOPISTOON JA MAKSA YLIOPPILASKUNNAN JÄSENMAKSU

MAKSA YTHS TERVEYDENHOITOMAKSU

TILAA OPISKELIJAKORTTI – KORTTI ON HYVÄ OLLA TILATTUNA JO ENSIMMÄISTÄ
OPISKELUPÄIVÄÄ VARTEN. PYRIMME HAKEMAAN TILATUT KORTIT YHDESSÄ TREYN
TOIMISTOLTA

HAE OPINTOTUKEA JA SELVITÄ OLETKO OIKEUTETTU ASUMISTUKEEN

HAE ASUNTOA (TOAS, POAS, YKSITYISET MARKKINAT)

HANKI BUSSIKORTTI (TKL)

AKTIVOI YLIOPISTON PERUSPALVELUTUNNUS JA SÄHKÖPOSTI

TUTUSTU TAMPEREEN YLIOPISTON VERKKOSIVUIHIN

AINEJÄRJESTÖSI INTERAKTIO
Mikä on Interaktio?
Interaktio on tuleva ainejärjestösi Tampereen yliopistossa – Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi! Interaktio
kokoaa yhteen kaikki tamperelaiset yhteiskuntatutkimuksen opiskelijat erilaisten aktiviteettien, tapahtumien ja
toimintojen kautta. Keskustakampuksella ainejärjestöt ja Hervannan kampuksella killat toimivat opiskelijoiden ja
yliopistoinstituutioiden välisenä välikätenä. Niillä on tärkeä tehtävä muun muassa valvoa opiskelijoiden etuja ja järjestää
opiskelijoille vanhempien opiskelijoiden tarjoamaa vertaisohjausta, tuutorointia.
Interaktio pyrkii lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta järjestämällä monipuolista toimintaa
opiskelua tukevista ja työelämään suuntaavista tapahtumista aina kaikenlaiseen vapaa-ajan toimintaan.
Fuksitapahtumien lisäksi järjestetään paljon muita tapahtumia. Erilaiset lajikokeilut, illanistujaiset, teatteriretket ja sitsit
antavat tarvittavaa vastapainoa lukemiselle, tenteille ja esseiden rustaamiselle.
Linna-rakennuksen 5. kerroksesta löydät kaksi Interaktion jäsenten käytössä olevaa tilaa: ainejärjestötila (”aj-tila”) sekä
monitoimitila (”monari”). Nämä opiskelijoille tarkoitetut tilat ovat mainioita paikkoja opiskeluun ja rentoon hengailuun.
Fuksit ovat erityisen tervetulleita tiloihin, joten piipahdathan käymään ja tutustumaan!
Miten voit liittyä jäseneksi?
Interaktion jäseneksi pääset maksamalla kertaluontoisen 20 euron jäsenmaksun. Jäsenmaksulla saat järjestöömme
elinikäisen jäsenyyden. Jäsenmaksuilla rahoitetaan ainejärjestömme toimintaa ja tapahtumia opiskelijoiden
hyvinvoinnin tukemisesta edunvalvontaan, joten liittyminen kannattaa! Järjestötoimintamme tarkoituksena ei ole
voiton tekeminen, vaan rahat käytetään opiskelijoiden etujen hyväksi. Ohjeet Interaktioon liittymiseen löydät parhaiten
kotisivuiltamme osoitteesta: https://www.interaktiory.fi/yhdistys/jaseneksi/.
Miksi osallistua?
Interaktion toimintaan osallistuminen antaa mahdollisuuden tutustua muihin oman alan opiskelijoihin sekä tarjoaa
edellytyksiä mukavalle yhteiselle ajanvietolle. Liittymällä Interaktioon olet tärkeä osa opiskelijayhteisöä! Interaktion
organisoima tiedotus kaikista yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoita koskevista asioista on myös korvaamatonta.
Lisätietoja?
Interaktiosta löytyy paljon lisätietoa eri kanavilta.
Nettisivut löytyvät osoitteesta: https://www.interaktiory.fi.
Interaktioon liittyviä Facebook-ryhmiä on perustettu paljon, mutta tärkein löytyy nimellä Interaktio Ry!. Samalla nimellä
löytyy myös ainejärjestömme oma Facebook-sivu.
Ainejärjestöä kannattaa seurata myös Instagramissa käyttäjänimellä interaktiory.
Lisäksi tärkeää informaatiota kaikesta meneillään olevasta saa liittymällä Interaktion sähköpostilistalle.
Sähköpostilistalle liittymisen ohjeet löydät myöskin kotisivuiltamme osoitteesta:
https://www.interaktiory.fi/opiskelu/fukseille/.
Suosittelemme liittymään viipymättä sähköpostilistalle, kunhan olet saanut henkilökohtaisen tuni-sähköpostiosoitteen
käyttöösi.

SIJAINTIMME YLIOPISTOSSA

Tampereen yliopistossa on kolme kampusta:
• Keskustakampus

Tampereen yliopisto
Keskustakampus

• Hervannan kampus
• Kaupin kampus

Tampereen yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa
• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ICT)
• Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)
• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)
• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)

Yhteiskuntatieteiden
tiedekunta (SOC)
Linna-rakennus

• Rakennetun ympäristön tiedekunta (BEN)
• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS)
• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on kahdeksan tutkintoohjelmaa
• Filosofian tutkinto-ohjelma
• Historian tutkinto-ohjelma
• Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
• Logopedian tutkinto-ohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen
tutkinto-ohjelma
Linnan 5. kerros

• Psykologian tutkinto-ohjelma
• Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
• Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
• Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

KOTISIVUT, SOMET JA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
INTERAKTIO RY
Facebook
-

Interaktio ry! (jäsenistön oma ryhmä)
Interaktio ry (jäsenistön virallinen sivusto)
Yhteiskuntatutkimuksen fuksit ja tuutorit 2021 (fuksien ja tuutoreiden oma ryhmä)

Instagram: interaktiory
Kotisivut: https://www.interaktiory.fi

YHTEISKUNTATUTKIMUS
Facebook: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma (opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen ryhmä)

YTY RY
Facebook: YTY ry – Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat
Instagram: yty_ry
Kotisivut: http://www.yty-ry.fi

TAMPEREEN YLIOPISTO
Facebook: Tampere university
Instagram: tampereuni
Kotisivut: https://www.tuni.fi/fi

TREY
Facebook: TREY – Tampereen ylioppilaskunta
Instagram & Twitter: treytampere
Kotisivut: https://trey.fi

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Fuksin infopaketti: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/tervetuloa-uudetyliopisto-opiskelijat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman orientaatio:
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4647/4654?page=7974
TREYn fuksiopas: https://trey.fi/media/trey_fuksiopas_2021-2022_fi.pdf
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelman rakenne: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/tutkintoohjelmat/otm-4fc6f4c9-13b5-4de2-b9d6-fe03f9d9b67f?year=2021&activeTab=1
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelman rakenne: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/tutkintoohjelmat/otm-21b43d33-1482-44c4-a2c8-372da2331c59?year=2021&activeTab=1
Yliopiston ruokalistat: https://unisafka.fi

