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VIRASTA LYHYESTI

Tuutorivastaavan tehtävänä on olla vastuussa MaO:n tuutoritoiminnasta, tuutoreista ja

syksyn alussa kaikesta fukseihin liittyvästä. Tuutorivastaava toimii yhteyshenkilönä MaO:n,

tiedekunnan ja laitoksen välillä tuutorointiin ja fukseihin liittyvissä asioissa. Tuutorivastaava

ja fuksivastaava tekevät tiivistä yhteistyötä koko vuoden.

VIRKAAN KUULUVAT VELVOLLISUUDET

● MaO:n kokouksiin osallistuminen, tuutorivastaava on hallitusvirka.

● Tiedekunnan tuutorivastaavien kokouksiin osallistuminen, tuutorikoulutusten
suunnittelu ja  toteutus yhteistyössä muiden Kumpulan tuutorivastaavien kanssa.

● Tuutorien valitseminen yhdessä fuksivastaavan sekä laitoksen että tiedekunnan
kanssa,  heidän kanssaan kokoustaminen, tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen

● MaO:n Pikku-Mantun tekstien kokoaminen ja suunnittelu yhdessä fuksivastaavan,
tuutorien, Mantun päätoimittajien, hallituksen ja aktiivien kanssa.

● Opintoinfon pitäminen fukseille parin opiskeluviikon jälkeen. Tehdään yhdessä
opintovastaavan kanssa. Vuosina 2021 ja 2022 päävastuu on ollut opintovastaavalla.

● Haalarityöryhmän ohjaaminen ja haalareiden hankkiminen TAI KJYR-vastaavana
toimiminen. Vastuun voi jakaa fuksivastaavan kanssa haluamallaan tavalla.

● Tuutorivastaava varaa myös syksyn Alina-vuorot keväällä. (Vuoden 2022 vastaavalla ei
kokemusta tästä Alinan remontin vuoksi, mutta apua voi kysyä aina hallitukselta.)

○ Perinteisesti vuorot on varattu fuksiaisille ja pikkujouluille
■ Aiemmin, kun vuoroja on ollut enemmän saatavilla muun muassa

EGEA:lta, on myös fuksisitsit järjestetty Alina-salissa (
■ Fuksiaisille varataan lauantai tai sunnuntai syyskuusta (yleensä

sunnuntai varmempi saada).
■ Pikkujoulut kannattaa ajoittaa joulukuulle tai marraskuun loppuun.
■ Fuksisitsit voi ajoittaa lokakuun puoleenväliin.

● Tuutorivastaavalla on myös yhdessä muiden tuutoreiden kanssa merkittävä rooli siinä,
että kaikki tieto kulkee fukseille. Tuutorivastaava vaikuttaa vahvasti yhdessä muiden
tuutoreiden kanssa siihen, millaiseen ilmapiiriin ja toimintakulttuuriin uudet opiskelijat
oppivat MaO:ssa.



VIRKAAN KUULUVAT TAPAHTUMAT

● Osa koulutuksista (+ esim. Tiedekunnan PRO-koulutuksen kouluttajana toimiminen)
● Fuksipiknik, orientoiva viikko ja tutustumisbileet
● Fuksiseikkailu, fuksisitsit, fuksimökki, fuksiaiset, KJYR (ei pakollinen) ja haalaribileet
● Muu fuksitoiminta liikuntavastaavan, huvipäällikön, tiedekunnan tuutorien yms. kanssa.

VIRKAAN KUULUVA OMAISUUS

● Avain Supan haalarimerkkikaappiin.

● (Tuutorivastaavan muistitikku: pidetään tallessa, tallennetaan kaikki mahdollinen
oma dokumentaatio tikulle ja annetaan seuraavan vuoden tuutorivastaavalle.
Muistitikku oli aika ysärijysäri ja kaikki muistitikun asiat löytyy nykyään myös
Drivestä.)

VINKIT SEURAAJALLE

Tuutorivastaavan virka on todella opettavainen ja palkitseva, ja siinä pääsee vaikuttamaan

ainejärjestön toimintaan aivan sen ytimessä. Tuutorivastaavalla on paljon vastuuhommia, jotka

saattaa viedä aikaa ja vaatia jonkin verran ajatustyötä, mutta tässä virassa ei tarvitse onneksi

olla yksin! Fuksivastaavan kanssa kannattaa ehdottomasti tehdä tiivistä yhteistyötä kaikissa

asioissa, ja tukea saa myös hallitukselta ja muilta tuutoreilta.

Varsinainen työ alkaa jo alkuvuodesta: tuutorihausta muistuttaminen eri kanavissa ja

tuutorirekryt. Keväällä on myös muita tiedekunnan ja osaston kokouksia, liittyen esim.

tuutoreiden määriin (muista pitää mantsan puolia!!). Katariina, Matlun tuutorivastaava ja

tiedekunta informoi näistä myös. Vuonna 2022 saatiin lisättyä mantsan tuutoripaikkoja (kaksi

uutta tuutoria) perustelemalla määrän kasvatusta sillä, että kandiohjelman

aloituspaikkamäärää on kasvatettu 70:een entisen noin 55-60:n sijaan. Pitäkää kiinni näistä

saaduista paikoista ja perustelkaa fuksien määrällä.

Syksyn alussa ja jo loppukesällä kannattaa varata aikaa tuutoroinnille ja muistuttaa tästä

myös tuutoreita. Vuonna 2022 vietettiin jo toukokuun viimeisenä viikonloppuna tuutoreiden

ryhmäytymisviikonloppua (yhden tuutoreista mökillä). Ryhmäytyminen kannattaa sopia heti,

kun uudet tuutorit on valittu ja julkistettu, jotta kaikkien 16 tuutorin (+ mahdollisesti

maisterituutori(t)) aikataulut saadaan sopimaan yhteen.



Uusien tuutoreiden kanssa kannattaakin kokoustella jo hyvissä ajoin keväällä, sekä

myöhemmin muun muassa Pikku-Mantuun liittyvistä asioista, syksyn vastuutapahtumista ja

orientoivan viikon aikatauluista. Vuonna 2022 tuutoreiden ryhmäytymismökillä pidettiin

myös Klusteri-koulutus. Delegoi rohkeasti vastuuta muille. Varmista, että myös kaikki

tuutorit ovat hyvissä ajoin perillä syksyn aikatauluista. (Vinkki WhatsAppiin: Laita viestin

loppuun aina jokin kuittauspyyntö siitä, että viesti on ymmärretty.) Tilanteen sitä vaatiessa

muista kuitenkin, että tuutori- ja  fuksivastaavalla on vastuu tehdä lopullisia päätöksiä.

Kahden tuutorin vastuutapahtumat ovat osoittautuneet hyväksi tekniikaksi. Kaksi tuutoria

saa yhden tapahtuman (fuksiseikkailu, fuksisitsit, fuksiaiset, mökki, haalaribileet), jonka

järkkäyksestä he ovat vastuussa. Tapahtumat toteutetaan kuitenkin yhteisvoimin. Kaikkien

tapahtumien yksityiskohdat löytyvät muistitikulta tapahtumaraporteista. (Muistitikulta löytyy

myös paljon kaikenlaista muuta hyödyllistä!)

Pitäkää runsaasti kokouksia ja rentoja tapaamisia tuutorien kanssa ja huolehtikaa, että

porukkanne yhteishenki on hyvä, sillä se heijastuu suoraan fukseihin. Myös tuutoriporukan

välinen luottamus ja avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Jokaisen mielipidettä kunnioitetaan,

ja pienistäkin parannusehdotuksista täytyy pystyä puhumaan tuutoreiden kesken. Muista

ottaa kaikki tuutorit jatkuvasti mukaan päätöksentekoon jo heti alkumetreiltä lähtien.

Vuosina 2020 alken tuutoreiden ryhmäytymiseen on panostettu järjestämällä jo aiemmin

mainittu yhteinen “mökkiviikonloppu”. Panostus ryhmäytymiseen on tarpeen, jotta

tuutoriporukka hitsautuu hyvin yhteen! (Vuosina 2020 ja 2021 erityisesti, sillä toisiin

tuutoreihin ei päässyt tutustumaan tuutoriapprojen, -sitsien tai muiden tuutoreille

tarkoitettujen tapahtumien merkeissä.) Vuonna 2022 järjestettiin lisäksi MaO:n omat

(perinteiset) tuutorikämppäapprot, joihin kutsuttiin kaikki tuutoriksi hakeneet. Matlu järjestää

toukokuussa poikkitieteelliset tuutorisitsit, joissa tuutorivastaavat yleensä nakkeilevat.

Pikku-Mantun kanssa kannattaa olla ajoissa! Sopikaa Mantun päätoimittajan kanssa, milloin

tekstien on oltava valmiina, jotta jää tarpeeksi aikaa taittoon ja painoon. Viime vuosina

deadline on ollut kesäkuun loppupuolella. Pikku-Mantun on tultava painosta hyvissä ajoin

kesällä, mitä pikemmin sen parempi. Pikku-Mantu on julkaistu vain sähköisenä.

Mantsan koulutussuunnittelija Katariina Kosonen lähettää fukseille virallisemmat

tervehdysviestit ja tuutorit lähettävät omat tervehdyksensä. Kannattaa päivittää MaO:n



nettisivujen Fuksit 2023 –osiota mahdollisimman aikaisin yhdessä IT-vastaavan kanssa ja

luoda fukseille sähköpostilista. Fuksipassi on muistettava päivittää, tulostaa ja jakaa

fukseille heti orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä. Fuksipassi kannattaa tulostaa

hyvissä ajoin ennen orientaatioviikon maanantaita, sillä tulostussäätämiseen menee usein

paljon aikaa ja yleensä maanantaina on eniten fukseja paikalla.

Tuutori- ja fuksivastaavat ovat vastuussa ensimmäisten viikkojen ohjelmasta, haalarien

hankkimisesta sekä KJYR:istä. Fuksimökkiä kannattaa alkaa hoitaa jo loppukeväästä (paikan

varaaminen). Syyskuun lopussa kannattaa ryhtyä hoitamaan haalareita ja lokakuun

puolenvälin tienoilla fuksien perehdytystä pikkujoulujen järkkäilyyn (mieluummin ennen kuin

jälkeen). Syksyn aikana tuutorit järjestävät omille fuksiryhmilleen pari rentoa tapahtumaa,

jotta tuutorointi ei jää vain orientoivalle viikolle ja bileisiin.

Hallituksessa päätetään MaO:n toiminnan yleiset linjat bileiden aikataulusta, budjetista ym.

Kannattaa olla aktiivinen ja ajaa fuksien ja heihin liittyvien tapahtumien etua! Tapahtumien

sisällön suunnittelu ei kuitenkaan kuulu hallitukselle, vaan tuutoreille – tästä on hyvä pitää

kiinni. On myös erittäin tärkeää, että fuksit pidetään kaikista tapahtumista ajan tasalla ja eri

tapahtumia mainostetaan.

Pieni muistilista

- Fuksipesiksen järjestämisvastuu kuuluu liikuntavastaaville, mutta tuutoreilla on oma

roolinsa päivämäärän sopimisessa. Kannattaa kysyä liikuntavastaavilta fuksipesiksen

päivämäärää  ajoissa. Fuksipesis on syyskuun aikana.

- Pikkujoulujen järjestämisen voi aloittaa huomattavasti aikaisemmin. Joinain vuosina

pikkujoulujen järjestämiseen on ollut aikaa 2 kuukautta.

- Fuksimökkivastaavat kannattaa herätellä heidän vastuuseen jo ajoissa keväällä.

Fuksimökki ja bussi nimittäin pitää varata jo keväällä. Varatkaa mökki ajoissa niin se

vähentää stressiä huomattavasti.

- Fuksipiknikiä varten Klusterille tulee tehdä varaus, jos sade yllättää ja piknik ei

olekkaan Espalla.

- Vuonna 2022 tuutoripareja oli yksi enemmän kuin aiemminkin, joten

vastuutapahtumiinkin kehitettiin uusi tapahtuma: Powerpoint-iltama. Tätä voi jatkaa

uutena perinteenä, tai keksiä jotain muutakin. Muutenkin syksyn tapahtumia voi aina



tarkastella ja pohtia, halutaanko jotain muuttaa. Voisi myös miettiä, kannattaisiko

fuksimökkiä olla järjestämässä kaksi tuutoriparia.

- Tuutorivastaavan roolissa on paljon isompia ja pienempiä asioita, joita tulee muistaa

tehdä ja kaikkea ei varmasti ole muistettu kirjottaa tähän testamenttiin. Aina voi

kuitenkin kysyä miten jokin asia on tehty viime vuonna!

Kysy heti jos tulee mitä tahansa kysyttävää ja tsemppiä ainejärjestön kivoimpaan virkaan!

<3: Sarianna


