
 

Tutorn är den nya studentens första kontakt med sitt nya 
lärosäte. Tutorn vägleder de nya studenterna i början 
av deras studier och studieliv. Det är viktigt att varje ny 
studerande har en tutor som ger stöd och vägledning och 
som det är lätt att kommunicera med när som helst.
Nedan några riktlinjer för att ge de nya studenterna det 
mottagande de förtjänar vid Aalto!

Hej Aalto-tutor!



Tutorns minneslista!
1. Tänk på att tutorns uppgift är ytterst viktig och handla därefter.
•	 Förbered dig noggrant.
•	 Kom ihåg att du med ditt agerande under orienteringsveckan påverkar 

om den nya studeranden upplever sin studiestart som en trevlig 
introduktion som stödjer studierna eller känner sig borttappad ända 
från början.

 
2. Ta hänsyn till din grupp
•	 Ta alla i beaktande och uppmuntra alla att delta i verksamheten.
•	 Ordna verksamheten på gruppens villkor – försök ta reda på vad de 

nya studenterna vill.
 
3. Vänta dig inte att alla ska vara lika
•	 Olikhet är värdefullt och kommer fram i en tillåtande miljö!
•	 Uppmuntra alla nya studerande att delta jämbördigt i gruppens 

verksamhet.
•	 Alla är inte intresserade av samma saker (till exempel alkohol). Beakta 

alla nya studenters behov också när du marknadsför ett evenemang 
eller en aktivitet.

 
4. Studieärenden
•	 Berätta om studierutinerna och visa studenterna runt på campus. 

Tutorerna vägleder de nya studenterna in i studiernas värld men också 
i studielivet.

 
5. Tutorn är jämbördig med de nya studenterna
•	 Tutorn är ingen auktoritär lärare utan en jämbördig studiekamrat.
•	 Tutorn behöver inte veta allt. Det räcker med råd om var studenten 

hittar den nödvändiga informationen.
 
6. Var lättillgänglig
•	 Var vänlig.
•	 Betona för de nya studenterna att de alltid kan fråga dig om råd när 

de har problem.
•	 Tappa inte kontrollen när du festar. Det är krävande att vara tutor, 

men kom ihåg att vara ett stöd för den nya studeranden även under 
kvällsevenemangen!

•	 Uppmärksamma medlemmarna i din grupp jämlikt – alla framhäver inte 
sig själva men förtjänar ändå ditt stöd.

 



7. Misströsta inte om allt inte går som du tänkt dig
•	 Det räcker om du gör ditt bästa. Det kan hända att gruppen inte 

fungerar ihop oavsett hur bra tutorn är.
 
8. Kom ihåg att ditt ord väger tungt.
•	 Låt den nya studeranden själv bestämma vem och vad hen gillar.
•	 Uppmuntra den nya studeranden att delta i program som 

högskolan ordnar.
•	 Kritisera inte andra studerande eller studentkulturer, föreningar 

eller klubbar,
•	 undervisningspersonal eller kurser – ditt ord väger tyngre än du tror.
 
9. Presentera också andra tutorer och tutoransvariga för de nya studenterna.
•	 Be en tutorkompis om hjälp om du inte hinner komma med på ett 

evenemang för att hjälpa och hänga med din egen grupp.
•	 Det kan också vara bra att blanda grupperna – då träffar de också 

andra nya och äldre studerande på ett naturligt sätt.
 
10. Sluta elegant.
•	 Om du av en eller annan orsak inte längre kan ordna verksamhet för din 

grupp ska du säga det öppet.
•	 Förklara att de fritt kan träffas men att du inte längre kommer att 

sammankalla dem.
•	 I bästa fall förblir tutorgruppen ett tajt kompisgäng!

 
 



Checklista (för dig): 
•	 På Intos Nya studerande -sidan har det samlats en hel del av viktig 

information och som tutor är det tillrådlig att du gör dig bekant med 
den (https://into.aalto.fi/display/svuudet).

•	 Din egen högskolas och studentorganisations tidtabeller för sommaren 
och orienteringen (till exempel från Into).

•	 Höstens övriga viktiga händelser med datum. 

Att komma ihåg (för dig): 
•	 Håll orienteringsveckan fri från annat program. Observera att det kan 

ta mycket tid för de studerande som flyttar in från andra orter att 
ordna allt det praktiska kring flytten.

Att komma ihåg (för nya):
•	 Läsårsinvigning och Aalto Party på onsdag 5.9.
•	 Följ informationsflödet
•	 All skolans post kommer till Aalto-mejlen!
•	 AUS veckobrev
•	 Din egen förenings nyhetsbrev och e-postlistor
•	 Viktiga Facebook-grupper och andra informationskanaler

Att gå igenom (för gruppen): 
Se till att den nya studeranden har
•	 studiekort
•	 resekort
•	 passerkort till universitetets faciliteter (angår bara en del av studenter)
•	 bibliotekskort
•	 tak över huvudet
•	 studiesöksansökan gjord
•	 hur man väljer kurser



•	 läsårsplan och veckoschema
•	 tent- och föreläsningsregler
•	 förbindelser till campus (reseplaneraren, VR, Matkahuolto, flygplatsen)
•	 fungerande Aalto-användar- ID (e-post, Oodi, MyCourses...) 

Studieförmåner
•	 fördelar med studentkort: myfrank.fi
•	 AUS förmåner för studenter och föreningar
•	 möjligheter till frivilligverksamhet i studentkåren och 

studentföreningarna
•	 Unisports verksamhet och olika motionsmöjligheter
•	 viktiga kontaktuppgifter till din egen högskola och into.aalto.fi

Att visa (för gruppen): 
•	 studentrestaurangerna på ditt campus (Obs! Se till att du tar 

dina studerande på lunch till så många ställen som möjligt under 
orienteringsveckan för att de ska lära känna restaurangerna!)

•	 viktiga studierelaterade lokaler (bibliotek och studielokaler på ditt 
campus)

•	 högskolans studiebyrå
•	 studentorganisationens egna lokaler
•	 PrintingPoint och utskrifter
•	 personalens arbetsrum, mottagningsställen och -tider
•	 IT ServiceDesk
•	 Unisports verksamhetsställen
•	 SHVS verksamhetsställen
•	 AUS serviceställe och bostadskontor



Lite terminologi:
•	 Ny studerande = phux, finska: fuksi, mursu, ykkönen 

•	 Tutor = En kamrattutor som är utbildad för sin uppgift, kallas vid de 
tekniska högskolorna ISO. 

•	 Studietutor = En äldre studerande som är studiehandledare för en ny 
studerande (har vanligen studerat i 3 år eller mer). 

•	 Lärartutor = En medlem av undervisningspersonalen som utbildats 
för sin uppgift och som utbildningsprogrammet parat ihop med 

studeranden. 

•	 Tutorgrupp = En liten grupp nya studerande.

•	 Aalto First Year Experience (AFYE) = En målinriktad paraplyorganisation 
för all verksamhet inom Aalto-universitetet som är riktad till nya 

studerande. Samordnas av Aalto-universitetet. 

•	 Orientering = den tid som reserverats för att ta emot en ny studerande 
och introducera henne eller honom till studierna. 

•	 Motionstutorverksamhet = Syftet med den motionstutorverksamhet 
som Unisport och studentkåren organiserar är att föra in motionen i 

studenternas liv redan från det första studieåret och göra motionen till 
en naturlig del av studenternas vardag.


