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If you do not tell the truth about yourself you cannot tell it about other people.”
– Virginia Woold, The Moment and Other Essays
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Onneksi olkoon!
Suuret onnittelut uudesta opiskelupaikasta, ja tervetuloa opiskelemaan kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistoon! Tämä dokumentti on fuksiopas, ja se auttaa sinua uuden yliopiston ja opiskelijaelämän alkutaipaleella. Kesän kuluessa olemme sinuun yhteydessä WhatsAppin välityksellä.
Aivan ensimmäiseksi sinun täytyy tehdä kuusi asiaa; ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle ja maksaa Tampereen ylioppilaskunnan, TREY:n, jäsenmaksu, aktivoida yliopiston sähköisiin palveluihin käytettävä tuni-tunnus, tilata opiskelijakortti sekä täyttää Kelan opintotukihakemus. Tämän dokumentin Rautalankaopas-osiossa on ohjeita näiden asioiden hoitamiseen, mutta
jos jokin asia tuntuu vaikealta tai epäselvältä, niin huoli pois! Me tuutorit emme hylkää sinua oman
onnesi nojaan. Meiltä voi aina kysyä apua.
Lisäksi, mikäli olet suunnitellut lukevasi vierasta kieltä sivuaineena, muistathan valmistautua lähtötasokokeisiin jo kesällä, sillä ne pidetään jo elokuussa viikoilla 33–35. Tarkempaa tietoa aikatauluista löytyy tämän dokumentin Kurssivalinnat-osiosta.
Tämä fuksiopas ei ole pelkkää kivenkovaa informaatiotykitystä, vaan dokumentin sivuille mahtuu
myös paljon muuta hauskaa nippelitietoa. Esimerkiksi mitkä ovat kampuksen parhaat lounaspaikat
tai mistä löytyy kuuluisa Pinni C. Lisäksi oppaaseen on listattu tärkeitä päivämääriä sekä tulevien
tapahtumien esittelyä, joten kannattaa lukea tämä bittipläjäys loppuun.

Tapaamistanne innolla odottaen,
tuutorivastaavanne,

Mari Kuosmanen, mari.kuosmanen@tuni.fi, 0400394429
Ellinoora Laaksonen, ellinoora.laaksonen@tuni.fi, 0442940353

“All extremes of feeling are allied with madness.”
― Virginia Woolf, Orlando
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I see you everywhere, in the stars, deep in the river, to me you’re everything that
exists; the reality of everything.
– Virginia Woolf, Night and Day
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Ennakkotapaaminen
Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden pakolliset orientoivat opinnot alkavat tänä vuonna viikolla 34,
mutta jottei yliopistolle tarvitse tulla täysin yksin ja kujalla, järjestämme sunnuntaina 16.8. rennon
ennakkotapaamisen. Kokoonnumme ensin Keskustakampuksen Päätalon pihalla (Kalevantie 4)
nököttävän patsaan lähistöllä tasan kello 17.
Patsaan nimi on muuten Kasvu ja se toimii muistomerkkinä professori Väinö Voionmaalle. Kasvun
laattajalustan päällä on refiefikuva Väinö Voionmaasta. Nyt jo edesmennyt kuvanveistäjä Kauko
Räike valmisti patsaan pronssista, ja se paljastettiin perjantaina 1.10.1965.
Siirrymme patsaalta kaikkien saavuttua viralliseen tapaamispaikkaan, jonka sijainnin varmistamme
teille myöhemmin. Tapaamisessa tulee olemaan tarjolla pientä naposteltavaa ja virvokkeita. Emme
kuitenkaan kokoonnu pelkästään istumaan hiljaa ja mussuttamaan sipsiä, vaan olemme keksineet
tapaamiseen mielenkiintoisia puheenaiheita ja helposti lähestyttäviä pelejä. Ennakkotapaaminen
on myös loistava tilaisuus päästä kasvotusten kysymään tuutoreilta asioita, jotka mietityttävät.

Tervetuloa hengailemaan!

”No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.”
– Virginia Woolf, A Room of One’s Own
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Rautalankaopas
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmaan.
Nyt sinun täytyy ottaa opiskelupaikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään
mennessä tai menetät paikkasi. Paikan vastaanotto tehdään sähköisesti Oma opintopolku -palvelussa (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/).

Lukuvuodelle ilmoittautuminen
Nyt kun opiskelupaikka on otettu vastaan, voit ilmoittautua lukuvuodelle 2020–2021. Ilmoittautuminen aukeaa 20.7.2020 ja se on tehtävä viimeistään 3.9.2020. Ilmoittautuminen suoritetaan sähköisesti Oili-palvelussa (https://oili.csc.fi/). Ilmoittautuminen tulee tehdä joka vuosi, jotta opiskeluoikeutesi säilyy. Ilmoittautuminen tehdään sekä syys- että kevätlukukaudelle.
Ensimmäisen vuoden opiskelijan tulee tavallisesti ilmoittua läsnäolevaksi, mutta opintojen aloitusta voi ensimmäisenäkin lukuvuonna siirtää lakisääteisistä syistä, kuten vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä
vamma tai sairaus. Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen, suorittaa
tenttejä ja valmistua.
Ilmoittautumisen ohessa sinun tulee maksaa Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) jäsenmaksu
(https://trey.fi/jasenelle/jasenyys/jasenmaksu). Jäsenmaksu on 88,50 euroa, ja sillä rahoitetaan
sinulle kuuluvaa terveydenhuoltoa, edunvalvontaa ja muita palveluita. (Huomaa, että jatko-opiskelijalle jäsenmaksu on pienempi eikä sisällä terveydenhuollon palveluita). Oili-palvelussa tarjotaan
myös lukukausi/-vuosijäsenyyttä SportUnin liikuntapalveluihin, mutta sen saa helposti myöhemminkin, jos et ole vielä varma haluatko maksaa liikuntapalveluista (https://sites.tuni.fi/sportuni/esittely/).

TUNI-käyttäjätunnus
Tampereen korkeakouluyhteisöllä on oma toimialue, joka pitää sisällään erilaisia sähköisiä palveluja. Palveluihin kirjaudutaan TUNI-käyttäjätunnuksella (lyhyemmin tuni-tunnus), jonka jokainen
opiskelija saa automaattisesti opinto-oikeuden perusteella, eli kun opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut lukuvuodelle (läsnä- tai poissaolevaksi). Saat automaattisesti ilmoituksen uudesta tuni-tunnuksestasi (muotoa ab123456) ja tuni-sähköpostistasi (tyylillä etunimi.sukunimi@tuni.fi). Osoitteesta https://id.tuni.fi/ pääset aktivoimaan tunnuksesi ja vaihtamaan salasanasi. Muista vaihtaa salasanaasi vähintään puolen vuoden välein tietoturvariskien ehkäisemiseksi, lisäksi salasana vanhenee seitsemän kuukauden välein, mutta siitä lähetetään myös
aina muistutusviesti.

8

Opiskelijakortti ja sen hakeminen
Opiskelijakortti on opiskelijan oma kestoalennuskuponki. Monilla yksityisillä firmoilla on opiskelijaalennuksia, mutta kortin kätevyys pääsee loistoonsa yliopiston palveluissa. Se toimii esimerkiksi
maksuvälineenä Juvenes-opiskelijaravintoloissa, kirjastokorttina, kulkukorttina sähköisiin tenttitiloihin ja joihinkin ainejärjestötiloihin, tulostuskorttina sekä siihen voi liittää SportUnin liikuntapalveluiden palvelut. Yksityisten yritysten opiskelija-alennuksista saat tietoa esimerkiksi sivulta
https://www.opiskelijantampere.fi/.
Voit tilata kortin, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, maksanut TREY:n jäsenmaksun, aktivoinut
tuni-tunnuksen ja sinulta löytyy laitteeltasi ohjeen mukainen kuva itsestäsi. Kuvan tulee olla suoraan edestä ja hyvässä valaistuksessa otettu kasvokuva, joka on mieluiten otettu vaaleaa taustaa
vasten. Kuvan kriteerit ovat passikuvamaiset, mutta jos sinulla ei ole valmista kuvaa, voit ottaa kuvan esimerkiksi puhelimen kameralla.
Uusi kortti valmistuu enintään kahden viikon sisällä ja valmis kortti haetaan lukuvuositarroineen
sen kampuksen TREY:n toimistosta, jonne olet kortin tilannut. Voit hakea uuden korttisi itse, mutta
viemme sinut toimistolle maanantaina 17.8. kampuskierroksen ohessa, joten kortin voi hakea silloinkin. Treyn toimiston aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta https://trey.fi/yhteystiedot/aukioloajat. Muistathan myös Pivon tarjoaman mobiiliopiskelijakortin olemassaolon.
Opiskelijakortti maksaa 10 euroa ja se maksetaan tilaamisen yhteydessä. Kortin pääset tilaamaan
tästä: https://opti-app.herokuapp.com/, ja mobiiliopiskelijakorttiin pääset tutustumaan tästä:
https://pivo.fi/palvelut/opiskelijakortti/.

“Nothing happens here except that I write and write and curse and burn.”
– Virginia Woolf, a letter to Violet Dickinson written c. July 1908

Opintotuki ja -laina
Korkeakoulun päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu Kelan opintotukeen, ja hakemus kannattaa täyttää jo kesällä ennen opintojen alkua (https://www.kela.fi/opintotuki). Itsenäisesti tai puolison kanssa asuvalle 18-vuotta täyttäneelle henkilölle opintotuki on toistaiseksi 250,28 euroa kuukaudessa, joten monet nostavat myös opintolainaa valitsemastaan pankista (lainaehdot, esimerkiksi lainan korko ja takaisinmaksun alkamisajankohta, voivat vaihdella pankeittain).
Sinut määritellään päätoimiseksi opiskelijaksi, kun suoritat vähintään 5 opintopistettä lukuvuoden
kuukautta kohden. Opintotukea maksetaan syyskuusta toukokuuhun (yhdeksän kuukautta), joten
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vuodessa sinun tulisi suorittaa tavallisesti vähintään 45 opintopistettä, jotta tuen maksun kanssa ei
synny ongelmia. Enimmäismäärää kurssien suorittamisessa ei ole, joten niitä saa suorittaa sydämensä kyllyydestä. 60 opintopistettä vuodessa on tutkinto-ohjelman ”aikataulun” mukainen suositus, sillä alempi korkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto, on 180 opintopistettä ja tulee täyteen
kolmessa vuodessa, jos opintoja suoritetaan 60:n opintopisteen edestä vuosittain.
Kaikista tärkeintä on kuitenkin sinun hyvinvointisi! Suorittamiseen on aikaa ja sinä olet oman itsesi
herra, joten oma henkilökohtainen tahtisi on ainoa oikea tahti maailmassa. Muista pitää hauskaa,
nauttia ja rentoutua opiskelun ohessa, jotta uupumus ei pääse yllättämään.

Luennot ja tentit
Lähiopetus tarkoittaa yliopistolla tapahtuvaa opetusta. Lähiopetuksen perinteisimpiä muotoja ovat
luento-opetus, pienryhmä- ja harjoitusryhmät. Lähiopetuskurssi päättyy usein kirjalliseen tenttiin,
mutta myös jollain kursseilla kurssin päättötehtävä on esimerkiksi essee, kirjallisuusanalyysi, portfolio ja luento- tai oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettu, kun opiskelija on määräaikoihin mennessä palauttanut luennoitsijalle palautettavat tehtävät, ja luennoitsija on arvioinut tehtävät ja kirjannut opintosuorituksen rekisteriin. Suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5 tai hyväksytty/hylätty.
Lähiopetus ei ole ainoa tapa suorittaa kursseja, vaan opiskelija voi suorittaa kursseja myös itsenäisesti tenttimällä joko kirjallisesti yleisenä tenttipäivänä tai varaamalla itselleen sähköisen tentin.
Tentin tekoon on varattu aina kaksi tuntia, mutta erityisjärjestelytilanteissa lisäaikaa voidaan
myöntää. Opiskelija voi myös osallistua verkkokursseille.
Jokainen opiskelija saa itse valita omat kurssinsa melko vapaasti, vaikkakin jotkut kurssit, kuten
englannin ja ruotsin kieliopinnot, on pakko käydä. Yliopisto on siitä loistava paikka, että opiskelija
saa itse räätälöidä opintokokonaisuutensa ja hankkia ties kuinka poikkitieteellistä osaamista, jos
vain kiinnostusta riittää. Valinnaisia opintoja muista tutkinto-ohjelmista on tärkeää opiskella heti
alusta alkaen, sillä ne kattavat kandidaatintutkinnosta 90 ja maisterin tutkinnosta 40 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja maisterin 120 opintopistettä.
Lukuvuosi jaetaan kahteen lukukauteen, syksyyn ja kevääseen, sekä neljään periodiin, joista I ja II
ovat syksyllä ja III ja IV keväällä. Kurssit kestävät yleensä yhdestä kahteen periodia ja useimmilla
lähiopetuskursseilla on vain yksi luento viikoittain. Esimerkiksi kielten luentoja on yleensä kuitenkin kaksi viikossa. Luentojen kesto merkitään tasatunnein, esimerkiksi 12–14 (joka myös taitaa olla
useimpien opiskelijoiden mieluisin luentoaika), ja se tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu kello
12.15–13.45. Ilmiötä kutsutaan akateemiseksi vartiksi ja se on aina opetuksessa voimassa, ellei toisin ilmoiteta. Kaikilla luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta luennoille osallistuminen on silti suositeltavaa.
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Erityisjärjestelyt luento- ja koetilanteissa
Opiskelijan täytyy itse toimia aktiivisesti ja ottaa omat erityisjärjestelytarpeensa esille, varsinkin
jos olet valintakokeiden aikana tarvinnut erityisjärjestelyjä, ja sitten ilmoittanut, ettet halua yhteydenottoa asiaan liittyen. Henkilökohtaisiin erityisjärjestelyihin opiskelija tarvitsee dokumentin nimeltä erityisjärjestelyehdotus. Saadaksesi sen sinun täytyy olla yhteydessä opiskelijan ohjaukseen
(opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi) ja varata sinne tapaamisaika. Dokumentin teettämiseen tarvitaan
myös asiantuntijalausunto. Erityisjärjestelyehdotus kannattaa näyttää kurssin vastuuhenkilölle jo
kurssin aikana, hyvissä ajoin ennen tenttiä, mikäli opiskelija on oikeutettu esimerkiksi lisäaikaan.
Oppimistavoitteista ei millään kurssilla jousteta, mutta useimmiten luennoitsijoilla on vaihtoehtoisia kurssin suoritustapoja tai opiskelija voi itse neuvotella itselle sopivasta suoritustavasta.

“How many times have people used a pen or paintbrush because they couldn’t pull
the trigger?”
– Virginia Woolf, Selected Essays

Kurssivalinnat
Olet päässyt opiskelemaan kirjallisuutta, mutta nyt pitäisi päättää mitä muuta tahdot opiskella.
Kirjallisuustieteen opiskelijoissa hyvin moni opiskelee sivuaineena suomen kieltä, jotta erikoistuminen äidinkielenopettajaksi onnistuu, mutta opettajan ammatti ei kuitenkaan ole ainoa suunta
(vaikka monet sukulaiset niin kuvittelevat), vaan kirjallisuuden opiskelijoista voi tulla vaikka mitä.
Kirjoittaminen, kulttuuri-, taide-, kustannus- ja kirjastoalat, vieraat kielet tai tutkimustyö ja asiantuntijatehtävät ovat kaikki loistavia vaihtoehtoja. Nykyaikana oikeastaan taivas on vain tulevaisuuden ammatissa rajana.
Tunin sivuilta pystyy selaamaan eri opetussuunnitelmia osoitteessa https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot?year=2020. Sivujen pitäisi valmistua lopullisesti kesän aikana, joten älä hämmästy, jos jotakin kurssia tai kokonaisuutta ei vielä löydy. Fuksina sinun kannattaa aloittaa kirjallisuuden ja valitsemasi sivuaineen perusopinnoista, mutta kukaan ei kiellä valitsemasta myöskään
aineopintoja. Kursseille tosin on osallistujamääräkiintiöt ja sinua ei välttämättä valita kurssille, jos
sinulla ei ole tarpeeksi opintopisteitä tai jos joku muu tarvitsee kurssin kipeästi vaikkapa valmistuakseen. Ei kuitenkaan hätää, ehdit kuitenkin käydä kaikki tarvittavat kurssit ajallaan. Tänä vuonna
tutkinto-ohjelmamme henkilökunta järjestää aloittaville opiskelijoille luentoja lukujärjestyksen tekoon, mutta myös me tuutoreina järjestämme lukkarikekkerit tarvittaessa orientoivien opintojen
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jälkeen ensimmäisellä viikolla. Siellä autamme valitsemaan sinulle oikeita kursseja ja tarkistamme,
että olet perillä kaikista pakollisista opinnoista.
Vaikka useimpia sivuaineopintoja voi valita miten huvittaa ja pääasiassa Tampereen yliopistossa
on vapaa sivuaineoikeus, joihinkin sivuaineopintoihin on valinta- ja soveltuvuuskokeet. Esimerkiksi
jos tahdot opiskella vierasta kieltä pitkänä sinun täytyy osallistua lähtötasokokeisiin elokuussa,
joiden pohjalta jotkut valitaan opiskelemaan kyseessä olevaa kieltä. Kuitenkin kanditutkintoon
kuuluu pakollisena akateeminen englanti sekä ruotsi ja ne tulee olla suoritettuna ennen kandin tekemistä. Alla olevassa listassa on merkitty ajankohdat lähtötasokokeille, mutta oheisista linkeistä
pääsee tarkastamaan tenttipaikan sekä ilmoittautumaan kokeeseen.

Vieraiden kielten lähtötasokokeiden aikataulut:
englanti: perjantaina 13.8. Klo 10-12
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39412?year=2020
venäjä: tiistaina 17.8. klo 10-12
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39556?year=2020
pohjoismaiset kielet: tiistaina 14.8. klo 10-12
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39413?year=2020
ranska: perjantaina 17.8. klo 12–14
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39137?year=2020
espanja: keskiviikkona 14.8. klo 12–14
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39557?year=2020&activeTab=1
saksa: torstaina 13.8. klo 12-14
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39555?year=2020&activeTab=1

Jos et onnistu saamaan oikeuksia nyt fuksivuotenasi, voit osallistua lähtötasokokeisiin muulloinkin.
Lisäksi Pinni B:n Kielikeskuksessa voit opiskella kieliä täysin vapaasti. Kielikeskukseen pääset tutustumaan osoitteessa: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kielikeskus#switcher-trigger--research.
Jos taas tahdot opiskella aineenopettajaksi, sinun täytyy hakea oikeuksia fuksivuotenasi erillisessä
1+ -haussa keväällä 2021 TAI toisen vaiheen haussa myöhemmin opintojesi aikana. Tästä voit kysyä lisää tietoa meiltä tuutoreilta syksyllä, kun tapaamme tai tutustua asiaan itse osoitteessa
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot.
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Ainejärjestömme Teema
Ainejärjestö tarkoittaa yliopiston piirissä toimivaa yhdistystä, jonka tarkoitus on yhdistää saman
aineen opiskelijoita, ajaa opiskelijoiden etuja ja järjestää tapahtumia ja toimintaa. Meidän kirjallisuustieteilijöiden oma ainejärjestö on Teema ry. Ainejärjestömme on voittoa tavoittelematon ja
poliittisesti sitoutumaton, mutta Teema kuitenkin seisoo tärkeiden arvojen, kuten tasa-arvon, takana. Teema on myös sitoutunut Reilun kaupan ainejärjestöksi, ja tarjoilemme aina myös vegaanista naposteltavaa Teeman tapahtumissa.
Teema pyörittää tällä hetkellä avointa Luovan kirjoittamisen piiriä sekä lukupiiriä, jotka tarjoavat
ainejärjestön hengen mukaan rentoa ja mukavaa ajanvietettä sekä keskusteluseuraa. Helmikuussa
järjestetään perinteisesti myös Elävän Kirjallisuuden Festivaali, jonka jälkeen päivä huipentuu jäsenistömme jakamaan Tiiliskivi-kirjallisuuspalkintoon.
Järjestön tapahtumiin osallistuminen on suositeltavaa, koska pääset tapaamaan samanhenkisiä
ihmisiä. Hallituksen toimintaan osallistumalla pääset itse vaikuttamaan konkreettisesti Teeman
toimintaan ja suunnittelemaan kaikkea hauskaa kirjallisuustieteilijöiden huviksi. Vuoden 2020 hallituksessa Teemalla on 16 hallituslaista ja yksi toimihenkilö. Toivomme, että myös uudet opiskelijat
innostuvat tekemään Teemasta parempaa ja hauskempaa järjestöä.

“My spine is soft like wax near the flame of the candle. I dream; I dream.”
– Virginia Woolf, The Waves
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Jäsenmaksu
Osallistuaksesi Teeman toimintaan ja tapahtumiin sinun täytyy maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksu
on 15 euroa, mutta kun se on kerran maksettu, jäsenyys säilyy koko opiskelusi ajan. Teemalle liittyminen tapahtuu seuraavasti:

1. Maksa 15 euroa Teeman tilille
tilinumero: FI54 1146 3001 1405 39
saaja: Teema ry
viitenumero: 1601

Huomioithan, että jos jäsenen nimi on eri kuin maksajan nimi, jäsenen nimi on ilmoitettava
kokonaisuudessaan taloudenhoitajalle (kerttu.ilmonen@tuni.fi)

2. Täytä Teeman jäsenyyslomake osoitteessa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf10xCPVmfKP7s4bjqxRMoTeAFttpIwsdP0VzuwAIsbjEotYg/viewform

Lisää tietoa jäsenmaksusta saat osoitteesta https://teemary.org/?page_id=1993.

“As long as she thinks of a man, nobody objects to a woman thinking.”
— Virginia Woolf, Orlando, A Biography
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Ainejärjestötila
Teeman ”kerhotila” on nimeltään LTL-luola ja se sijaitsee Pinni B4049:ssa, ja sinne kuljetaan opiskelijakortilla. Opiskelijakorttiin täytyy hakea erilliset oikeudet tilaan kulkuun, ja oikeuksien haku
hoidetaan yhdessä syksyn alussa.
Tila on yhteinen Lexican (vieraat kielet), Translan (kääntäminen) ja Kopulan (suomen kieli) opiskelijoiden kanssa ja siellä voi esimerkiksi opiskella, pelata pelejä tai nauttia teetä tai kahvia.
Lisää tietoa LTL-luolasta löydät äskeisestä Teeman kotisivujen osoitteesta.

Sosiaalinen media
Teemaan voi tutustua sosiaalisessa mediassa kotisivuillamme, Facebookissa ja Instagramissa.
Teeman kotisivut: http://teemary.org/
Teeman Instagram: https://www.instagram.com/teema.ry/
Teeman Facebook: https://fi-fi.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Teema-ry331784363532224/
Teeman (epävirallinen) Telegram-ryhmä: TEEMA

Teemalla on myös yksityinen Facebook-ryhmä, jossa tiedotetaan tapahtumista ja muusta Teeman
toiminnasta. Ryhmä löytyy Facebookista etsimällä ”Teema ry”.

Motiivi
Motiivi on Teeman oma sähköpostilista, jossa tiedotetaan kaikesta Teemaan liittyvästä. Liittyminen on siis todella kannattavaa ja se tapahtuu helposti seuraavalla tavalla:
1. Mene osoitteeseen https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/motiivi
2. Jos sivu on englanniksi, vaihda sivun kieli suomeen sivun oikeasta ylälaidasta View this
page in -valikosta
3. Mene kohtaan ”Listalle Motiivi liittyminen” ja syötä sähköpostiosoitteesi kohtaan ”sähköpostiosoitteesi”. Voit myös syöttää itsellesi salasanan, jota tarvitset, jos haluat poistua Motiivilta. Jos et valitse salasanaa, saat sen automaattisesti tervetulosähköpostissa. Sähköpostiosoitteeksi on kätevää valita esimerkiksi tuni-sähköposti, koska silloin opiskeluun liittyvät
sähköpostiviestit pysyvät yhdessä paikassa kätevästi.
4. Paina ”Liity”
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5. Jos kaikki meni suunnitelmien mukaisesti, saat syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen tervetuloviestin (Huom! Tässä voi mennä muutama minuutti.) Viesti sisältää salasanan, jota tarvitset, jos haluat poistua listalta, ethän siis poista viestiä. Jos et saanut kyseistä viestiä tai sinulla on liittymisessä muita ongelmia, ole yhteydessä viestintävastaavaan (emma.loikala@tuni.fi)
Ohjeita sähköpostilistalle lähettämiseen tai siltä eroamiseen löytyy Teeman kotisivuilta.

Legenda
Legenda on Teeman oma ainejärjestölehti, ja se on sinulle täysin ilmainen. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja siihen saa jokainen lähettää tekstejä nimellä tai anonyymisti. Omat tekstit voi lähettää toimituksen sähköpostiin legendalehti@gmail.com. Legendan toimituskunta koostuu Teeman opiskelijoista, jotka huolehtivat sisällöntuotosta, oikolukemisesta, kuvittamisesta, asettelusta
ja lehden painattamisesta.
Lehdet tilataan Juvenes Printistä, jotta halukkaat saavat fyysisen lehden, mutta tulevaisuudessa
kaikki menneet ja tulevat lehdet tulevat saataville myös nettiin. Toistaiseksi julkaisualustan kanssa
on ongelmia, mutta toivottavasti asia saadaan korjattua vielä tämän vuoden kuluessa, ja kaikki
pääsemme lukemaan Legendoja, milloin ja missä haluamme.

Oheistuotteet
Teemalla, kuten muillakin ainejärjestöillä, on myynnissä oman ainejärjestön oheistuotteita. Teemalla on tällä hetkellä haalarimerkkejä, kangaskassi ja collegepaita, mutta uusia tuotteita mietitään aina.
Viime vuonna käytännöksi tulleena teemme fukseille Teeman tervetulopaketin. Paketin ostamalla
saa kätevästi kaikki Teeman oheistuotteet hieman edullisempaan hintaan kuin ne saisi yksitellen
ostettua. Oheistuotteiden myynnistä tulevat voitot käytetään Teeman jäsenten hyväksi esimerkiksi
tapahtumien muodossa.
Lisää tietoa Teeman tervetulopaketista annetaan ennakkotapaamisessa 16.8. Tietoa oheistuotteista päivitetään myös Teeman kotisivuille.
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”Love, the poet said, is woman's whole existence.”
– Virginia Woolf, Orlando
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Yliopisto
Kampukset
Keskustakampus eli vanha Tampereen yliopisto on kirjallisuustieteilijöiden ensisijainen opinahjo.
Nykyiseen Tampereen yliopistoon kuuluu Keskustakampuksen lisäksi Hervannan ja Kaupin kampukset, ja niitä voit tutkia osoitteessa https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/yliopisto/kampukset
jos tahdot. Koska kirjallisuustieteilijöiden luennot tapahtuvat Keskustakampuksella keskitymme
tarkemmin vain siihen, ja se on ainoa kampusalue, jolla järjestämme täysimittaisen kampuskierroksen.

Sunnuntain (16.8.) ennakkotapaamista varten kokoonnumme siis lähellä pääsisäänkäynnin merkitsevää punaista kolmiota. Maanantaina kierrätämme teitä sitten ympäri Keskustakampusta ja näytämme konkreettisesti kartassa esitetyt rakennukset.

“She was born to be adored of poets.”

– Virginia Woolf, The Waves
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Kahvilat ja ruokalat
Keskustakampuksen lounasravintoloissa on aina sekä liha- että kasvisruokaa tarjolla. Suurinta suosiota keräävät ehkä Linna ja Pinni Café, sillä Linnassa tarjoillaan monien mielestä parasta leipää, ja
Pinni Café:sta saa ostettua pizzaa. Ravintolat eivät ravitse sinua opiskelijahintaan ainoastaan arkena, vaan monet ovat auki myös lauantaisin.

virallinen nimi

kutsumanimi

omistaja

Café & Aula Toivo

Kuutiokahvila

Juvenes

Café Alakuppila
Café & Lunch Pinni

Alakuppila
Pinni Café / Pinni A

Juvenes
Juvenes

Ravintola Linna

Linna

Sodexo

Minerva

Minerva

Fazer Food & Co.

Yliopiston Ravintola

Juvenes

Juvenes

VegeSÅÅSBAR

vegesåås

Juvenes

sijainti
Päätalon yläkerta,
vasen
Päätalon alakerta
Pinni A:n alin kerros
Tampereen yliopiston
kirjaston vieressä
Pinni B:n 2. kerros
Päätalon yläkerta,
oikea
Päätalon yläkerta, oikea,
Juveneksen yläkerta

SportUni
Keskustakampuksen liikuntakeskus Atalpa on kampusalueen laitamilla osoitteessa Ratapihankatu
55. Hervannassa on Bommari ja Tamppi Areena ja Kaupissa on L-rakennus. SportUnin jäsenyys toimii jokaisen kampuksen liikuntakeskuksissa, kunhan ensin muistat käydä aktivoimassa kortin kulkuoikeudet. Hervannasta ei siis tarvitse raahautua keskustaan asti urheilemaan, vaan voit hyödyntää sinulle lähintä liikuntakeskusta niin paljon kuin tahdot. Netissä kannattaa seurata kunkin liikuntakeskuksen tarjontaa, sillä kaikilla kampuksilla ei välttämättä ole samoja liikuntamahdollisuuksia.
Tavallisen yhden hengen kuntosalikuntoilun lisäksi SportUnilla on kattava määrä erilaisia ryhmäliikuntatunteja eri vaikeusasteilla.
https://sites.tuni.fi/sportuni/

Kirjasto
Tampereen yliopiston kirjaston Keskustakampuksen piste sijaitsee Linna-rakennuksessa Kalevantie
5:ssä. Korkeakouluyhdistyksen myötä myös yliopiston kirjastopalvelut ovat yhdistyneet. Uudistetun kirjaston osoite on nykyään https://www.tuni.fi/fi/kirjasto, ja kirjaston hakukoneina toimivat
Andor ja TuniLib. Yliopiston orientoivissa opinnoissa esitellään kirjastopalveluja tarkemmin.
Tampereen kunnan kirjasto kuuluu Pirkanmaan kirjastoihin (PIKI). Pirkanmaan kirjastoissa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä; Tampereen sisällä liikkuvia kirjoja voi varata haluamaansa kirjastoon
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vapaasti, mutta muualta Pirkanmaalta Tampereelle tuleviin kirjoihin lisätään kahden euron kaukovarausmaksu. Kunnallinen kirjasto on varsin kätevä varsinkin kirjallisuuden kursseilla, kun kaunokirjallista oheiskirjallisuutta kuuluu melkein jokaiseen kurssiin. Keskustakampuksen läheisimmät
kunnankirjastot ovat Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2) ja Sampolan kirjasto (Sammonkatu 2), mutta kirjastoja on myös useassa muussa Tampereen kolkassa. Pirkanmaan kirjastopalveluihin pääset tutustumaan osoitteessa https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome.

Oasis
Oasis on yliopiston tiloissa toimiva olohuone ja Game Research Lab:n peli- ja kirjakokoelmien koti.
Oasis on avoin ja ilmainen tila jokaiselle. Oasikseen voi mennä pelaamaan niin video- kuin konsolipelejäkin tai sinne voi yksinkertaisesti mennä vaan hengailemaan. Tila on monien suosiossa ja
siellä törmää usein myös vaihto-opiskelijoihin. Vaikka Oasiksen seiniä koristavat pirteät värit, tila
on kumman rentouttava ja erinomainen paikka esimerkiksi torkuille hyppytunnilla. Lisää tietoa Oasiksesta saat osoitteesta https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/oasis-lunch-time-talk-assemblageagency-and-games-play-us.

YTHS ja Self
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, YTHS, on sinulle tarkoitettu terveydenhuoltokontakti.
YTHS:ää tullaan esittelemään orientoivissa opinnoissa, mutta niitä on hyvä käydä kurkkaamassa jo
kesällä esimerkiksi tällä sivulla: https://www.yths.fi/uusi_opiskelija. Myös Self eli YTHS:n verkkopalvelu kannattaa aktivoida jo kesällä. Verkkopalvelussa on esimerkiksi terveyteen liittyviä lomakkeita, jotka on hyvä käydä täyttämässä. Valitettavasti kuten monissa muissakin palveluissa,
YTHS:lläkin joutuu monesti jonottamaan aikaa kauan (riippuen toki palvelusta).

“One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well.”
– Virginia Woolf, A Room of One’s Own
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Tärkeitä linkkejä
-

Kansaneläkelaitos, Kela: https://www.kela.fi/

-

Keskustakampuksen kielikeskus: http://www.uta.fi/kielikeskus/

-

Kielitoimiston ohjepankki eli oikeinkirjoituksen kallisarvoinen opastaja: http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/

-

Korkeakoulujen liikuntapalvelu, SportUni: https://sites.tuni.fi/sportuni/

-

Opetussuunnitelma lukuvuodelle 2020–2021: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot?year=2020

-

Opiskelijan Tampere: https://www.opiskelijantampere.fi/

-

Pirkanmaan kirjastot: https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/welcome

-

Tampereen korkeakouluyhteisö, TUNI: https://www.tuni.fi/fi

-

Tampereen yliopiston kirjasto: https://www.tuni.fi/fi/kirjasto

-

Tampereen ylioppilaskunta, TREY: https://trey.fi/

-

Yliopiston opiskelijan opas: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas

-

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS: https://www.yths.fi/

-

YTHS:n verkkopalvelu Self: https://www.yths.fi/self
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Tapahtumien A ja Ö
Lukuvuoden avajaiset
Vuosittainen tapahtuma, jossa lukuvuosi julistetaan alkaneeksi ja pidetään muita lukuvuotta koskevia puheita. Juhlaan osallistuu esimerkiksi kutsuvieraita, ja tapahtuma on melko muodollinen.
Harvat opiskelijat menevät kuuntelemaan itse puheita, mutta julistuksen jälkeen opiskelijoita voi
usein nähdä norkoilemassa skumppatarjoilun lähettyvillä. Avajaiset on tarkoitettu kaikille ja se on
ilmainen tapahtuma. Tänä vuonna lukuvuoden avajaiset pidetään tiistaina 7.9.

HOPS-keskustelu
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS, on oma visiosi opinnoistasi, niiden edistymisestä ja
tulevaisuudestasi. Sinulle määräytyy oma HOPS-opettaja, joka kutsuu sinut haastatteluun ja kyselee visiostasi. Tarkoituksena on tarkistaa, oletko ymmärtänyt mitä yliopisto vaatii sinulta. Tarvitessa HOPS-opettaja ohjaa sinua muihin opintoneuvontapalveluihin.

Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla. Sitseillä on usein teema, jota toteutetaan ensisijaisesti pukeutumalla. Sitseille osallistuminen maksaa (usein 15 euroa), koska paikka täytyy yleensä vuokrata ja
sitseillä on tarjolla kolmen aterian ruoka sekä juomatarjoilu. Vaikka akateeminen pöytäjuhla saattaa kuulostaa muodolliselta, sitsejä ei tule laskea tällaiseen kategoriaan. Tarjoiluihin ei esimerkiksi
paljoa panosteta, koska jatkuvan laulamisen vuoksi sitseillä tuskin ehtii syödä. Kyllä, laulamisen.
Monilla ainejärjestöillä on omat laulukirjat sitsejä varten, ja juhlasta ei todellakaan kannata jäädä
pois laulamisen pelosta. Vaikka alkoholiton vaihtoehto on mukana menussa, alkoholi tekee monille juhlista antoisamman. Sitsejä kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa, mutta ei ole häpeä, mikäli niihin ei halua tulevaisuudessa osallistua. Ensimmäinen sitsimahdollisuutesi on tiistaina
6.10. kun Teema, Cortex (psykologia) ja Ääni (logopedia) pistävät yhteiset fuksisitsit pystyyn.

“The moment was all; the moment was enough.”
– Virginia Woolf, The Waves
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Vuosijuhla eli vujut
Vuosijuhla on muodollinen ylellisyysjuhla, jonka pukukoodi on usein tumma puku / iltapuku. Vuosijuhlille osallistuminen maksaa maltaita, tavallisesti yli 80 euroa, mutta juhlat on myös hinnan
väärti, sillä juhliin on panostettu täydellä teholla. Juhlassa on kolme ateriaa sekä juomatarjoilu, ja
aika kuluu syödessä, seurustellessa sekä puheita ja erilaisia esityksiä kuunnellessa. Viime syksynä
järjestettiin Teeman 45-vuotisjuhla, joiden tunnelmia pääsee ihastelemaan Teeman kotisivujen kuvagalleriasta. Teeman vuosijuhlia vietetään aina viiden vuoden välein.

Kirjallisuuskahvit
Noin neljä kertaa vuodessa (kerran periodissa) järjestettävä kahvitteluhetki, johon opiskelijat ja
kirjallisuustieteen henkilökunta voivat vapaasti osallistua. Teeman hallituksen yksi työtehtävä on
kirjallisuuskahvivastaava, jonka tehtävänä on ilmoittaa päivästä, kutsua paikalle henkilökuntaa ja
hoitaa tarjolle jotain purtavaa. Kirjallisuuskahveilla käy usein myös joku esiintyjä esimerkiksi puhumassa jostakin kirjallisuuteen liittyvästä. Kirjallisuuskahvit ovat aina leppoisia, ja niillä pääsee juttelemaan muiden vuosikurssien opiskelijoiden sekä omien luennoitsijoiden kanssa hyvinkin vapaamuotoisista aiheista.

Lukupiiri
Lukupiiri on juuri nimensä mukaista toimintaa: piirissä valitaan aina teos, joka luetaan ennen seuraavaa tapaamista, ja tapaamisessa sitten keskustellaan luetusta kirjasta. Lukupiiriin osallistumista
halutaan pitää matalakynnyksen toimintana, eikä täten vaadi koko teoksen läpilukemista. Lukupiirityöskentely on todella antoisaa sillä mikään muu ei avarra kirjallisuuden näkökulmia paremmin
kuin niistä keskustelu kanssaopiskelijoiden kesken.

Luovan kirjoittamisen piiri
Vuonna 2019 uudelleen aloitettu luovan kirjottamisen ryhmä, jossa kokoonnutaan yhteen kirjoittamaan. Tapaamisissa annetaan kirjoitustehtäviä tai sitten voi kirjoittaa ihan mitä itse haluaa. Tapaamisissa on rento ja avoin ilmapiiri, jossa omia tekstejään pääsee esittämään ääneen, mutta mikään pakko ei tietenkään ole. Mukaan voi tulla vain kirjoittelemaan ja hengailemaan.

“Love destroys too.”
– Virginia Woolf, Mrs. Dalloway
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Legendan suunnittelukokous
Aina ennen seuraavan Legendan aiheen päättämistä järjestetään kaikille avoin suunnittelukokous
Alakuppilassa, jossa pohditaan seuraavan Legendan aihetta ja tekstejä. Usein aiheesta äänestetään
myös esimerkiksi Facebook-kyselyn avulla.

Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu tasaisin väliajoin keskustelemaan Teeman toiminnasta ja tapahtumista. Kokoukset ovat lähes aina kaikille avoimia ja niihin osallistuminen on suositeltavaa, vaikkei kuuluisikaan hallitukseen, sillä hallinnollisista syistä aina myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä tarvitaan
kokouksiin. Kokouksissa on tarjolla syötävää ja niiden kesto vaihtelee riippuen siitä, kuinka paljon
asiaa kullakin hallituksen vastuuhenkilöllä on.

Pikkujoulut
Pikkujoulut ovat Teeman vuosittainen perinne, ja sen järjestävät aina silloisen lukuvuoden fuksit,
eli ensi syksynä te. Pikkujoulut ovat koko Teeman tapahtuma ja sinne vanhempien vuosikurssien
opiskelijat tulevatkin tsekkaamaan fuksien suoriutumista. Pikkujouluissa palkitaan myös Superfuksi, eli se henkilö, joka on täyttänyt fuksipassiaan eniten. Tavallisesti hallituksen tapahtumavastaavat järjestävät Teeman tapahtumat, mutta pikkujoulut ovat fukseille pyhitetty tehtävä. Hallitus
myöntää fukseille pienen summan rahaa pikkujoulujen järjestämiseen, mutta esimerkiksi edelliset
fuksit keräsivät keskuudessaan kolehdin, jotta saatiin kiva juhlapaikka vuokrattua. Kaikkien juhlien
tapaan myös pikkujouluissa on tärkeää olla teema.

Pyhä kolminaisuus
Haalarit, pistot ja kolmiot ovat torstain opiskelijabileiden pyhä kolminaisuus joka kuukausi. Ensin
tulee tuet, sitten on haalarit, joita seuraavat pistot, ja koko bilekuukauden kruunaavat kolmiot.
Kolmioiden jälkeen on yksi hengähdysviikko, kunnes rumba alkaa uudestaan. Pistot ovat ammattikorkeakoululaisten pippalot, joten yliopistolaisten keskuudessa haalaribileet ja kolmiot ovat selkeämmin esillä. Haalarit järjestetään Ilonassa ja kolmiot Koskikeskuksen Porossa ja Rannassa. Bileissä
on aina olevinaan teema, mutta harvat osallistuvat teemaan täysillä. Mikäli näihin massan opiskelijabileisiin ei tahdo osallistua, muissakin baareissa on alennuksia ja opiskelijameininkiä torstaisin.
Kuumin tanssipaikka on ehdottomasti hyvän ätmöksen Doris.
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Kyykkä
Ulkopeli, joka muistuttaa mölkkyä, muttei kuitenkaan ole mitään sellaista. Laji on lähtöisin Karjalasta, ja jostain syystä se on juurtunut syvästi opiskelijakulttuuriin koko maassa. Tampereella toimii
Tampereen Akateeminen KyykkäSeura, ja jos kyykkä kiinnostaa; siihen voi tutustua paremmin
osoitteessa http://kyykkaseura.fi/en/.

“It might be possible that the world itself is without meaning.”
― Virginia Woolf, Mrs. Dalloway

Haalarihankinta
Opiskelijahaalarit teidän täytyy tilata itse. Muodostakaa yksi, noin kolmen hengen iskujoukko, joka
ottaa tehtävän hoitaakseen. Teema on perinteisesti käyttänyt Silkkipaino Tam-Folion palveluita,
sillä se sijaitsee todella lähellä Keskustakampusta (osoitteessa Sorinkatu 3). Mikään ei estä teitä
kuitenkaan vaihtamasta palveluntarjoajaa.
Kun olette saaneet iskujoukon muodostettua, selvittäkää, kuinka moni fuksi haluaa haalarit, ja kysykää sen jälkeen firmalta haalaritarjousta. Firma lähettää teille dokumentin, jossa on hinnasto ja
luettelo haalariin valittavista varusteista. Tam-Foliolta voi käydä lainaamassa sovitushaalarilaatikon, jotta jokainen saa valittua sopivan haalarikoon. Lopullinen haalaritilaus tehdään täyttämällä
lomake ja lähettämällä se firmalle yhdessä sponsoreiden mainosten kanssa. Huomatkaa että sponsoreiden mainosten täytyy olla mustia ja vektorimuodossa. Mustasta vektoritemplaatista tehdään
leimasin, jolla sitten painetaan tietyn värisiä kuvia.
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Teeman haalarit ovat mustat, ja Teeman logo sekä sponsoreiden mainokset painatetaan haalareihin perinteisesti valkoisella. Yksiväriset painokuvat ovat huomattavasti halvempia kuin moniväriset.
Kaikista aikaa vievin osuus on todennäköisesti sponsoreiden kerääminen, ja se kannattaa aloittaa
niin pian kuin mahdollista. Mitä enemmän sponsoreita sitä vähemmän haalarit tulevat sinulle maksamaan. Toisaalta taas mitä vähemmän sponsoreita sitä vähemmän ne vievät hypoteettista tilaa
ommella haalarimerkkejä. Sponsoreiden mainosten peittäminen haalarimerkeillä on teknisesti
kiellettyä, mutta ei sitä kukaan oikeastaan valvo.
Jos joukostanne ei löydy vektoritaitajaa, me tuutorit autamme.
Haalarihankintaa varten ehtii hyvin ryhmäytyä esimerkiksi ennakkotapaamisessa, mutta sponsoreita voi kukin miettiä tahollaan jo kesällä. Viime vuonna haalareihin saatiin sponsoreita muutamilta opiskelijoiden perhetutuilta, ja seuraavilta yleisiltä firmoilta: Juvenes, Sodexo, Klubi, Napoli,
Doris ja TAKU. Samoilta kannattaa kysyä siis nytkin. Mainospaikkoja myytiin hintaan 50–200 euroa,
riippuen paikan näkyvyydestä ja paremmuudesta haalareissa johonkin toiseen paikkaan verrattuna. Yksi 80 euron sponsori on jo varattu teitä varten.
Lisää tietoa haalarihankinnasta kerrotaan ennakkotapaamisessa. Suosittelemme kaikkia tarttumaan tilauksen tekemiseen nopeasti ja päättäväisesti, sillä muuten haalareiden saanti voi venyä
jopa kevääseen kaikkien painopalveluiden ruuhkautuessa. Kyllä se kuitenkin on mahtavaa saada
haalarit lopulta jalkaan!

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you
can set upon the freedom of my mind.”
– Virginia Woolf, A Room of One’s Own
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Syksyn aikataulu

16.8.

Kirjallisuustieteen fuksien ennakkotapaaminen klo 17

17.8.

Kampuskierros + hengailua

19.8.

Kaupunkikierros + hengailua

24.8.

Kirjastokierros + Pyynikkiretki

25.8.

Lautapeli-ilta + hengailua

27.8.

Kaaospeli + Domus-bileet

1.9.

SyysFest Särkänniemessä

3.9.

Poikkitieteellinen rastikierros ft. Iltakoulu + Haalarit

7.9.

Yliopiston avajaiset

12.9.

Teekkarikaste + Treyn SyysWapun päätös

16.9.

Tuutoriappro

17.9.

Etkoilua Kopulan kanssa + Kolmiot

24.9.

Fuksiaiset

6.10.

Fuksisitsit

24.10.

TREYn 2. vuosijuhlat

Valitettevasti koronatilanteen vuoksi fuksiaikataulu elää ja ajankohdat sekä tapahtumat tulemme
varmistamaan yhteisessä whatsapp-ryhmässä. Tapahtumia ja illanviettoja tulee olemaan nykyistä
varmistettua enemmän, joten tulette saamaan myös päivitetyn ohjelmakalenterin.

“I, who had been thinking myself so vast, a temple, a church, a whole universe, unconfined and capable of being everywhere… am now nothing but what you see.”
- Virginia Woolf, The Waves.
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Akateeminen sanasto
A,a
ainejärjestö ks. Teema
akateeminen vartti it´s a real thing; luennot alkavat vartin yli ja loppuvat varttia vaille, ellei toisin
ilmoiteta
Alakuppila venyviä paniineja ja oranssia tekonahkaa
approt kierretään ”rasteilla” ja kerätään leimoja
Atalpa naurettavan halpa kuntosali Keskustakampuksella
Alighieri Dante

B,b
baari ks. Pinni C
bileet useimmiten torstaisin järjestettävät huikeat hipat
Bovary rouva, et voi välttyä, jos kohtaat Mäkelän

C,c
Café & Aula Toivo ks. Kuutiokahvila
Canth ₁ Minna ₂ Teeman legendaarisin haalarimerkki ₃ "Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa,
puolikuollutta elämää"

D,d
Dante ks. Alighieri tai Inferno
deadline liukuva käsite. Yllättää aina.
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Domus(-klubi) helposti löydettävissä oleva esteettinen kerhotila, Väinämöisenkatu 11
Dostis eli Dostojevski, Fjodor
Doris teemalaisten ykkösjatkopaikka

E,e
EKF elävän kirjallisuuden festivaali, Teeman järjestämä, Suomen paras kirjallisuustapahtuma
epätoivo aina läsnä vaihtelevalla voimakkuudella
excu eli ekskursio ₁ yritysvierailu ₂ opintomatka ₃ tutkimusretki

F,f
Finlandia vaihtelevan arvon omaava kirjallisuuspalkinto. Havaittavissa myös vodkana ja hymninä
fuksi ₁ sinä ₂ ensimmäisen vuosikurssin opiskelija yliopistossa
fuksirutto pahamaineinen syysflunssa
Fuksiaiset fuksin tärkein koettelemus syksylle
Fuksisuunnistus paremmat pisteet saat tarjoamalla lahjuksia (vinkki: tequila uppoaa kaikille)

G,g
George R. R. Martin kirjallisuustieteilijän pahin painajainen
gradu ks. pro gradu
Gambina-kokous ahtaita paikkoja ja nopein kokous, missä tulet olemaan

H,h
haalaribileet tukien jälkeisenä torstaina Ilonassa järjestettävät opiskelijabileet
haalarit opiskelijan tyylin kulmakivi, aina jalassa
Hervanta tunnetaan myös nimellä Herwood, teekkarin paratiisi, humanistin villi länsi
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Hemingway Ernest, mies, joka pitää hämmentävän paljon härkätaisteluista
humanisti ”epäkäytännöllinen haahuilija”

I,i
ihminen ratkaisee(pi)
Inferno ks. Alighieri tai Dante
inspiraatio kirjallisuusesseen vaativin osa-alue
isä pikavalinta aina, kun opintotuki loppuukin kesken tai mental breakdown yllättää. Älä unohda
myöhemminkään soitella

J,j
Jodel ihastukset, helpot nopat, Tampereen yliopisto
juonipaljastukset mahdottomia välttää, ilkeät luennoitsijat spoilaavat klassikon toisensa perään
Juvenes olet sen omistaja, kouluruokaa
Jonobileet välttämätön paha ennen unohtumattomia opiskelijabileitä. Kts. Kolmiot, haalarit, pistot

K,k
kandidaatin tutkinto eli ”kandi” vain 180 noppaa
Kide.app lataa tämä (https://kide.app/)
kirjallisuus ₁ harrastus ₂ opintojen kohde ₃ eskapistinen keino
kirjallisuushistoriikit KIRP3 ja KIRP4
kirjallisuuskahvit kerran periodissa Pinni B:n neloskerroksen kahvihuoneessa
Kolmiot kuukauden kolmantena torstaina järjestettävät opiskelijabileet
Kuutiokahvila ks. Café & Aula Toivo
Kyykkä hengenvaarallinen ja kostea akateeminen urheilulaji. Tämän takia eksyt Hervantaan helmikuussa
Kumma tärkeä kokoontumispaikka
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L,l
Legenda Teeman ainejärjestölehti, tarjoaa julkaisualustan pöytälaatikkorunoillesi, aiheita lortosta
arkeen
Linna yliopiston kirjastorakennus, jossa myös luentoja, ruokala sekä hiljainen lukusali, johon pääsee kellon ympäri
lipasto Tampereen yliopiston Keskustakampus

M,m
Maisteri kandi, 120 noppaa ja gradu
Mäkelä Maria, jumalatar
Minä hatara käsite, jatkuvasti hakusessa. Turkulaiset tuntevat sen parhaiten muodossa "Jaa mää
vai?”

N,n
4Chan tutkijan paras aarreaitta ja pahin painajainen
Nobel-palkinto osoita tietämyksesi heittelemällä nimiä kuten Henri Bergson tai Eugenio Montale
Nysse kätevä sovellus Tampereen bussiliikenteen seuraamiseen
Nero taiteilijat luulevat useasti olevansa sitä, vaikkeivat välttämättä sitä ole. Myös eräs mieleenpainuvimpia Rooman keisareita

O, o
Office 365 tärkein työkalu opiskelijalle
opintolaina ”ilmaista” rahaa, ottakaa se nyt vaan
opintopiste noppa tai op.
opintotuki nauti vielä, kun voit, muista hakea ajoissa
opiskelijakortti tilaa ajoissa, vilauttele paljon
Oasiksen putki yliopistollahan ei saa nukkua, mutta... hys
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Oksymoron retorinen kuvio, joka yhdistää kaksi toisensa kieltävää käsitettä, esim. "Koko yön oli
päivä." tai "Minulla oli hauskaa esseetä kirjoittaessa”.

P,p
perioditauko nykyään kaikille vapaa
pikkujoulut fuksien taidonnäyte
Pinni A ja B kampusalueen futuristiset uudisrakennukset
Pinni C Bar Passion, Tullikamarin aukio 1
Pistot käynti omalla vastuulla, opiskelijabileet kerran kuukaudessa Unionissa
poikkitieteellisyys se mikä tapahtuu ainejärjestöjen välillä, pysyy ainejärjestöjen välillä
professori tekee tutkimusta, opettaa opiskelijoita ja hallinnoi hallinnossa
pro gradu syventävien opintojen tutkielma joskus kaukaisessa tulevaisuudessa
pyhä kolminaisuus haalarit, pistot ja kolmiot
pääaine kirjallisuustiede
Päätalo Kekkosen ajan charmia huokuva rakennus, ks. Alakuppila, Juvenes ja Kuutiokahvila. Myös
Kalle

Q,q
quote: !And the poem, I think, is only your voice speaking.” – Virginia Woolf, The Waves
quote II: “And yet, the only exciting life is the imaginary one.” – Virginia Woolf

R,r
raskas liian täyteen ahdettu lukujärjestys
romaani johtava oheiskirjallisuuden muoto kirjallisuustieteessä
romantiikka runoilijan ihannepaino enintään 45 kiloa, parasta ennen kolmeakymmentä ikävuotta,
kuulas iho ja tuberkuloosi
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Rakkauden Wappuradio opiskelijavappuradio, joka toimii aina huhtikuussa pari viikkoa aina
sinne vappuun asti

S,s
sitsit akateemiset pöytäjuhlat
sivuaine jotain, mitä ei ole enää olemassa, mutta josta kaikki puhuvat
SOC yhteiskuntatieteiden tiedekunta, johon kuulut
Sorsapuisto pussikaljan ja piknikin kohtaamispaikka
suomi kieli, luulet osaavasi, muttet oikeasti osaakaan
syntaksi ”Putosin maahan, mutta menin ohi.”
Speksi poikkitieteellisyyden kulminaatiopiste; interaktiivista opiskelijateatteria yli ainejärjestö- ja
kampusrajojen
Syysseminaari Syksyllä pidettävä seminaari (yllätys). Kiinnostavia esitelmiä jne.

T,t
T3 yksi suuri iso perhe, mutta outo kolmiodraama
TaY vanha Tampereen yliopisto
teekkari heiluttelee käsiä
Teema meidän pieni ja pirskahteleva ainejärjestö, jonka tapahtumat kokoavat yhteen kirjallisuudenopiskelijoita, ks. http://teemary.org/
tentti lykkäät valmistautumista aina
Tiiliskivi Suomen painavin kirjallisuuspalkinto
TREY Tampereen ylioppilaskunta, pitää sinun puoliasi
TUNI Tampereen korkeakouluyhteisö, olet tässä
tuutori pähkinänkuoressa: ”opiskelijoita ohjaava vanhempi opiskelija”, yleensä hyvä tyyppi
työllistyminen kirjallisuudenopiskelija on siinä mielessä self made man, etteivät opinnot johda mihinkään ammattiin — toisaalta mieli avoinna mahdollisuudet ovat miltei rajattomat
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U,u
uni lataa ihmisakkuja
urbaanilegenda humanisti teekkarisaunalla

V,v
vapaus akateeminen, jatkuvasti kaventumassa
vappu lakki ja haalarit, juhlinta kestää kauan
verenluovutus tärkeää, kisailu Kopulan kanssa

W,w
Werther nuori, kärsi kovin
Wilde, Oscar “Taide on täysin hyödytöntä”

X, x
Xbox kuuluu Oasiksen valikoimiin

Y,y
yliopisto katso kaikki uudestaan
YTHS ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, käytä hyväksesi
yökerho ₁ Doris ₂ realiteettien välttelyyn erikoistunut palvelu

Z,z
Zzz... aamuluennot, eli ennen klo 14 alkavat luennot
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Å,å
Åbo kaunis kaupunki, käy suorittamassa akateeminen aurajokilaivuritutkinto

Ä,ä
ähky älä haali liikaa kursseja, vaikka jokainen mahdollinen luentosarja kuulostaisikin mielenkiintoiselta, seurauksena on ahdistusta ja selkäkipuja
äiti pikavalinta aina, kun opintotuki loppuukin kesken tai mental breakdown yllättää. Älä unohda
myöhemminkään soitella

Ö,ö
öisin on hyvä kirjoittaa esseetä ks. inspiraatio
ööö… yleisin vastaus kysymykseen

“When I cannot see words curling like rings of smoke round me I am in darkness—I am nothing.”
― Virginia Woolf, The Waves
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FUKSIPASSI
Merkintä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Varaa aika YTHS:n hammastarkastukseen
Vie kortti, jossa itse keksimäsi runo jonkun luennoitsijan lokeroon
Tanssi Vanhan Domuksen kerhotilan pöydällä
Tarjoa tuutorille jotain
Seuraa Teemaa somessa (Face tai Insta)
Suorita 10 opintopistettä
Pelaa kyykkää
Pelaa pelejä Oasiksessa
Pidä puhe
Osallistu ainejärjestöjen väliseen tapahtumaan
Osallistu johonkin approon
Osallistu Kintulammille
Osallistu lukupiiriin
Osallistu luovan kirjoittamisen piiriin
Osallistu seminaariin
Osallistu sitseille
Osallistu Teeman lajikokeiluun
Osallistu toisen paikkakunnan opiskelijatapahtumaan
Osallistu vujuille
Osta bisse tai lonkku Alakuppilasta
Osta joku Teeman tuote
Osta toisen ainejärjestön haalarimerkki
Ota selfie tuutorin kanssa
Ota selfie, jossa on jäseniä kolmesta eri ainejärjestöstä
Nauti tarjoiluista Teeman syyskokouksessa
Lahjo tuutori fuksiaisissa
Laula karaokea haalaribileissä
Liity Motiiville
Lähetä oma teksti Legendaan
”Kahvittele” kirjallisuuskahveilla
Keitä kahvia tai teetä Teeman kerhotilassa
Kuuntele Ellin puhe
Käy Atalpan ryhmäliikuntatunnilla/kuntosalilla
Käy haalaribileissä
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Käy Hervannan kampuksella
Käy kaikilla orientoivilla luennoilla
Käy kolmioilla
Käy kriiseilemässä opintokoordinaattorilla
Käy syömässä VegeSÅÅSBAR:ssa
Käy Teeman hallituksen kokouksessa
Käy TREY:n toimistolla
Käytä opiskelijahaalareita
Juo skumppaa yliopiston avajaisissa
Eksy teekkarisaunalle
Excursio Herwoodiin metsiin
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