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LYHYT KUVAUS VIRASTA
Fuksivastaava vastaa tuutorivastaavan kanssa tuutoritoiminnan suunnittelusta ja
sujuvuudesta. Virkaan kuuluvat hommat alkavat jo keväällä, jolloin kokoustetaan tiedekunnan
kanssa, suunnitellaan syksyn tuutorikoulutuksia ja tehdään tuutorivalinnat. Syksyllä
fuksivastaava on tuurivastaavan kanssa yhdessä vastuussa tuutoritoiminnan ohjaamisesta ja
tapahtumien sujuvuudesta sekä tiedottamisesta. Orientoivan viikon tapahtumien päävastuu on
fuksi- ja tuutorivastaavilla. Fuksivastaavan virassa on suureksi avuksi, jos on aiemmin
toiminut tuutorina, mutta jos intoa riittää, virka sopii myös muille.
Virassa on mahdollisuus kehittää MaO:n tuutoritoimintaa aina vain parempaan suuntaan,
vaikka keksiä täysin uusia tapahtumia tai uusia tapoja hoitaa asioita!

VIRKAAN KUULUVAT VASTUUT
- Tiedekunnan tuutorivastaavien kokouksiin osallistuminen keväällä
- Tuutorikoulutusten suunnittelua
- Tuutorikoulutusten pitäminen
- Tuutorivalintoihin osallistuminen
- Orientoivan viikon tapahtumien järjestäminen yhdessä tuutorivastaavan kanssa
- Tuutoritoiminnan ohjaaminen yhdessä tuutorivastaavan kanssa
- Toiminnan kontrollointi ja tiedotus yhdessä tuutorivastaavan kanssa
-KJYR:in järkkääminen MaO:n osalta

VINKKEJÄ ENSI VUODEN FUKSIVASTAAVALLE
Kun hommat alkavat, kannattaa heti olla aktiivinen. Tuutoritoimintaa suunnitellaan
tiedekunnan kanssa yhdessä, ja heti alusta asti on mahdollisuus vaikuttaa. Esimerkiksi
tuutorivalintojen koittaessa kannattaa olla tarkkana ja koettaa vaikuttaa siihen, että ne
hoidetaan hyvin. Kannattaa myös alussa tutustua muiden aineiden tuutorivastaaviin, jotta
tuutorit ovat mahdollisimman verkostoituneita. Se tekee vastaavahommista mukavampaa ja
lisäksi antaa fukseillekin kuvan, että poikkitieteellinen tutustuminen kannattaa!
Keväällä hommiin kuuluu myös Pienen punaisen tekeminen ja MaO:n nettisivujen
päivittäminen fukseja varten yhdessä tuutorivastaavan kanssa.
Viime vuonna koronan takia koulutukset siirtyivät nettiin ja tuutoriporukan ryhmäyttäminen
jäi myös enemmän tuutorivastaavien vastuulle. On tärkeää, että myös tuutoriporukka
ryhmäytyy, jotta luottamus ja keskusteluyhteys syntyy ja voidaan toimia hyvin yhdessä.

Suunnittelu, kokoustaminen ja tapahtumien vetäminen vievät ehkä yllättävänkin paljon aikaa
ja energiaa, joten ensimmäiseen jaksoon ei kannata haalia liikaa opintoja. Orientoivan viikon
järjestäminen on fuksi- ja tuutorivastaavien päävastuu, muista tapahtumista ovat
päävastuussa muut tuutoriparit. Tietenkin myös orientoivan viikon jälkeen fuksi- ja
tuutorivastaavien vastuulla on pitää lankoja käsissään ja huolehtia, että kaikki sujuu.
Fuksivastaavan kannattaa olla tiiviissä yhteistyössä tuutorivastaavan kanssa, eikä ajatella, että
kummassakin virassa on omat hommansa. Kaikki kannattaa tehdä yhdessä ja jakaa vastuita
paitsi teidän kahden kesken, myös muille tuutoreille. Kysy kaikkea myös rohkeasti vanhoilta
fuksi- ja tuutorivastaavilta!
KJYR
Fuksivastaavan oma vastuutapahtuma on KJYR. Risteilyn järjestää Tko-äly, joten sinulle ei
koidu hirveästi hommaa. Syksyn kuluessa ole kuitenkin valppaana, sillä ilmoittautuminen
saattaa aueta hyvinkin pian ensimmäisen mainostuksen jälkeen ja jopa ennen FB-tapahtuman
luontia.
Vuonna 2017 eri ainejärjestöjen KJYR-vastaavilla oli oma Whatsapp-ryhmä, jossa tiedotettiin
järkkäilyn etenemisestä (tätä ei ollut vuonna 2018 tai 2019). Vuonna 2019 vastaaville
lähetettiin
sähköpostia
asiasta.
Kaikki
vastaavat
saivat
lisäksi
tunnukset
KJYR-ilmoittautumissivulle, jossa pystyy yhdistelemään hyttejä, poistamaan ilmoittautumisia
ja korjailemaan tietoja.
Päävastuu KJYR:iin liittyen on hoitaa tiedonvälitys MaO:n jäsenille, etenkin fukseille. Lisäksi
voit joutua hoitamaan ongelmatilanteita, kuten korjailemaan ilmoittautumisia jne. Tämä
onnistuu saamillasi tunnuksilla tai olemalla yhteydessä tko-älyn risteilyvastaaviin.
Risteilypäivänä sinua luultavasti pyydetään satamaan ajoissa jakamaan lippuja ja
haalarimerkkejä. Tätä pyyntöä ei tullut vuonna 2019.

