
 

Tutor on uuden opiskelijan ensimmäinen kontakti uudessa 
opinahjossa. Tutor opastaa uudet opiskelijat alkuun 
opiskeluissa ja opiskelijaelämässä. On tärkeää, että jokaisella 
uudella opiskelijalla on tutor, jolta saa tukea ja opastusta ja 
jonka kanssa voi kommunikoida helposti ja koska vain. Tässä 
muutama ohjenuora, joita seuraamalla uudet opiskelijat 
saavat arvoisensa vastaanoton Aaltoon!

Hei Aallon tutor!



Tutorin muistilista!
1. Tutorin tehtävä on erittäin tärkeä, toimi sen mukaan
•	 Valmistaudu huolella.
•	 Muista, että läpi orientaatioviikon vaikutat toiminnallasi siihen, onko 

opintojen aloitus uudelle opiskelijalle mukava kokemus ja opintoja tukeva 
perehdytys vai onko uusi opiskelija pulassa heti opintojensa alussa.

 
2. Ota ryhmäsi huomioon
•	 Huomioi kaikki ja kannusta jokaista toimintaan mukaan.
•	 Järjestä toimintaa ryhmän ehdoilla; koita selvittää, mitä uudet opiskelijat 

haluavat.
 
3. Älä odota kaikkien olevan samanlaisia
•	 Erilaisuus on arvokasta ja tulee esiin, mikäli ilmapiiri vain sallii sen!
•	 Kannusta kaikkia uusia opiskelijoita osallistumaan ryhmän toimintaan 

tasavertaisesti.
•	 Kaikkia eivät kiinnosta samat asiat (esim. alkoholi); ota kaikkien uusien 

opiskelijoiden tarpeet huomioon myös esimerkiksi tapahtumaa tai toi-
mintaa markkinoidessasi.

 
4. Opiskeluasiat
•	 Kerro miten opiskelurutiinit toimivat ja näytä kampuksen tilat. Tutorit 

ovat yhtä lailla opastamassa uusia opiskelijoita itse opiskelun maailmaan 
kuin oheistoimintaan.

 
5. Tutor on tasavertainen uusien opiskelijoiden kanssa
•	 Tutor ei ole autoritäärinen opettaja vaan tasavertainen opiskelukaveri.
•	 Tutorin ei tarvitse tietää kaikkea, riittää että osaa neuvoa mistä uusi 

opiskelija löytää tietoa.
 
6. Ole helposti lähestyttävä
•	 Ole ystävällinen.
•	 Korosta uusille opiskelijoille, että sinulta voi aina kysyä neuvoa ongelma-

tilanteissa.
•	 Pidä mopo käsissä bileissä. Tutorina olo vaatii veronsa, mutta muista olla 

uuden opiskelijan tukena ja apuna myös iltatapahtumissa!
•	 Jaa huomiota tasaisesti ryhmäläisillesi - kaikki eivät tee numeroa 

itsestään, mutta ansaitsevat silti tukesi.



 
7. Älä lannistu, vaikka kaikki ei suju niin kuin kuvittelit
•	 Se, että teet parhaasi riittää. Ryhmä ei välttämättä aina toimi, vaikka 

tutor olisi kuinka hyvä.
 
8. Muista, että olet iso mielipidevaikuttaja
•	 Anna uuden opiskelijan itse päättää, kenestä ja mistä hän pitää.
•	 Kannusta uutta opiskelijaa osallistumaan korkeakoulun järjestämään 

ohjelmaan.
•	 Älä arvostele muita opiskelijoita tai opiskelijakulttuureja, järjestöjä tai 

kerhoja, opetushenkilökuntaa tai kursseja - sanoillasi on enemmän 
painoarvoa kuin uskotkaan.

 
9. Esittele uusille opiskelijoille myös muita tutoreita ja tutorvastaavia
•	 Jos et joskus pääse johonkin tapahtumaan tai muuhun ohjelmaan 

opastamaan/hengailemaan oman ryhmäsi kanssa, pyydä tutorkaverilta 
apua.

•	 Ryhmien sekoittuminen voi olla myös hyvä juttu - näin he tapaavat myös 
muita uusia ja vanhempia opiskelijoita luontevasti.

 
10. Lopeta tyylikkäästi
•	 Jos et syystä tai toisesta enää pysty järjestämään ryhmällesi toimintaa, 

sano se avoimesti.
•	 Selitä, että he voivat tavata vapaasti, mutta sinä et enää kutsu heitä 

koolle.
•	 Parhaassa tapauksessa tutorryhmä voi olla jatkossakin tiivis kaveri-

porukka!



Tarkistettavaa (sinulle): 
•	 Inton Uudet opiskelijat -sivulle on koottu paljon oleellista tietoa, johon 

sinunkin tutorina kannattaa tutustua 
(https://into.aalto.fi/display/fiuudet/).

•	 Oman korkeakoulusi ja opiskelijajärjestösi kesän ja orientaation 
aikataulut (esim. Intosta).

•	 Muut syksyn tärkeät tapahtumat ja niiden päivämäärät 

Muistettavaa (sinulle): 
•	 Orientaatioviikolle ei kannata varata muuta ohjelmaa. Huomaa, 

että ulkopaikkakunnalta muuttavilla opiskelijoilla saattaa mennä 
muuttamiseen ja käytännön järjestelyihin paljonkin aikaa.

Muistutettavaa (uusille):
•	 Lukuvuoden avajaiset ja Aalto Party keskiviikkona 5.9.
•	 Tiedotuksen seuraaminen
•	 Aalto-mailin kautta tulee kaikki koulun posti!
•	 AYY:n viikkotiedote
•	 Oman yhdistyksesi tiedotteet ja sähköpostilistat
•	 Tärkeät Facebook-ryhmät ja muut tiedotuskanavat

Läpikäytävää (ryhmälle): 
Varmista, että uudella opiskelijalla on / olette käyneet läpi:
•	 opiskelijakortti
•	 matkakortti
•	 kulkukortti yliopiston tiloihin (koskee vain osaa opiskelijoista)
•	 kirjastokortti
•	 katto pään päällä
•	 opintotuki haettuna
•	 kurssivalintakäytännöt



•	 lukuvuosiaikataulu ja viikoittainen lukujärjestys
•	 tentti- ja luentokäyttäytyminen
•	 kulkuyhteydet kampukselle (reittiopas, VR, Matkahuolto, lentokenttä)
•	 Aalto-tunnusten toimiminen (sähköposti, Oodi, MyCourses...) 

Opiskelijaedut
•	 Opiskelijakortilla saatavat edut: myfrank.fi
•	 AYY:n edut opiskelijoille ja yhdistyksille
•	 Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja 

opiskelija-yhdistyksissä
•	 Unisportin toiminta ja eri liikuntamahdollisuudet
•	 Oman korkeakoulusi tärkeät yhteystiedot ja into.aalto.fi

Näytettävää (ryhmälle): 
•	 opiskelijaravintolat kampuksellasi (Huom! Huolehdi, että viet opiskelijasi 

orientaatioviikolla mahdollisimman moneen paikkaan syömään, jotta 
ravintolat tulevat tutuiksi!)

•	 opiskelun kannalta tärkeät tilat (kirjasto, itseopiskelutilat ja learning 
hubit kampuksellasi)

•	 korkeakoulun opiskelijapalvelupiste
•	 opiskelijajärjestön omat tilat
•	 PrintingPoint ja tulostaminen
•	 henkilökunnan työhuoneet, vastaanottopisteet ja –ajat
•	 IT ServiceDesk
•	 Unisportin toimispiste(et)
•	 YTHS:n toimipiste(et)
•	 AYY:n palvelupiste ja asuntotoimisto, Otakaari 11



Terminologiaa!
•	 Uusi opiskelija = fuksi, mursu, phuksi, ykkönen 

•	 Tutor = Tehtäväänsä koulutettu vertaistutor, 
tekniikan korkeakouluissa ISO. 

•	 Opintotutor = Opiskelija, jonka tehtävänä on toimia uuden opiskelijan 
vertaisopinnonohjaajana (yleensä 3+n vuoden opiskelija). 

•	 Opettajatutor / Akateeminen ohjaaja = Koulutusohjelman uudelle 
opiskelijalle osoittama tehtäväänsä koulutettu opetushenkilökunnan 

jäsen. 

•	 Tutorryhmä = Uusista opiskelijoista koostuva pienryhmä. 

•	 Aalto First Year Experience (AFYE) = Aalto-yliopiston koordinoima 
tavoitteellinen ja kokoava katto-organisaatio Aalto-yliopistossa 
tapahtuville toiminnoille, jotka on suunnattu uusille opiskelijoille. 

•	 Orientaatio = uuden opiskelijan vastaanottoon ja opintoihin 
perehdyttämiseen osoitettu aika. 

•	 Liikuntatutorointi = Unisportin ja ylioppilaskunnan organisoiman 
liikuntatutortoiminnan tarkoituksena on tuoda opiskelijoiden elämään 

liikunnallisia virikkeitä jo ensimmäisestä vuodesta lähtien ja saada 
liikunta luontevaksi osaksi opiskelijoiden arkipäivää.


