
Aiheita tutortapaamisiin

Ennen tapaamisia kannattaa ottaa yhteyttä isohenkilöihin/kummi-isoon, jolleivat he ota sinuun
yhteyttä. Isohenkilöiden kanssa on hyvä suunnitella etukäteen syksyn tapaamisia ja pelisääntöjä.
Tiedon omista Isohenkilöistä saat Katilta. 

Ohessa esitetyt asiat ovat VAIN ehdotuksia!

ÄLÄ OTA PAINEITA TUTOROINNISTA!

Syksy
1. tapaaminen on perinteisesti sijoitettu lukujärjestykseen ensimmäisen Johdatus EST/TLT -
luentojen jälkeen. Monet tutorit sopivat siihen lyhyen tutortapaamisen, mutta toiset tapaavat
ensimmäisen kerran vasta myöhemmin. 
1. tapaaminen

� Esittely ja tutustuminen
� Yhteystietojen kerääminen (sähköpostiosoitteet ja onko kaikki paikalla?)
� Miksi tullut Sähkölle/TKK:lle?
� Alkutunnelmien kysely, miten menee?
� Kerro, mitä on opettajatutorointi? Miten se eroaa isohenkilöistä?
� Armeija, onko ollut/menossa?
� Seuraavan tapaamisen ajankohta + mahdollisesti muut syksyn tapaamiskerrat (hyvä olisi

katsoa etukäteen mallilukujärjestys ja välikoepäivät, ettei sovi tapaamisia päällekkäin).

Isohenkilöiden kanssa voi sopia, että he tuovat fuksit paikan päälle 1. tapaamiseen.
Fukseille kannattaa näyttää esim. labran kahvihuone yms, jossa tapaaminen useimmiten
tapahtuu. 
Ensimmäisellä tapaamisella kannattaa tarjota pientä syömistä (kahvi + pulla). Se on
opiskelijoiden mielestä hyvää bonusta. 

2. tapaaminen
� Mitä haluaisivat nähdä/tehdä? (mitä tehdään tutortapaamisissa?)

Opiskelijat eivät useasti osaa vastata tähän, sillä he eivät tiedä, mitä tutoroinnissa
on ollut tapana tehdä.

� Opinto-opas ja sen läpikäynti. Fukseille kannattaa neuvoa, mitä kaikkea opinto-oppaasta
löytyy (pääaine, sivuaine, suunta, tutkinnon 1. osa, JOO -opinnot, opiskelu ulkomailla).
www-sivuilta löytyy apukysymyksiä.

� Opintosuunnitelman tekemisen käynnistely ja aikataulu (muistutus, että tutor esitarkastaa
sen)

� Osastoesittely (labrat, kanslia, organisaatio, osaston kieli, hallinto, opinnoista jotakin) 
TAI osastoexcun tekeminen (jos isohenkilöt eivät ole opastaneet esim. osaston kirjastoon,
kansliaan mikroluokkiin yms. olisi hyvä kierrättää opiskelijoita näissä). 



3. tapaaminen
� Matikan ja fysiikan opiskelu (välikoe vs tentti, laskarit) � motivointi niihin (niitä tarvitaan

myöhemmin esim. suunnan opinnoissa x)
� Tutorin omat opiskelukokemukset (hyvät ja huonot!)
� Ajankäyttö, opiskelutekniikka, luennot vs laskarit, mitä tarkoittaa yksi OV (40 tuntia työtä),

perustotuudet opiskelusta, työn tekeminen, tenttiin valmistautuminen yms. Näistä voi
käydä jotain läpi, kaikkea ei edes kannata yrittää käydä läpi yhdellä kertaa. 

� Tunnelmat 1. välikokeesta ja laskareista  
� Labran professorin esittely fukseille 

4. tapaaminen 
� Opintosuunnitelma ja oppimispäiväkirjat valmiit (marraskuun alku) tai viimeistely

(Opintosuunnitelman tarkastus tutorilla � tutor voi helpottaa työtään panemalla
isohenkilöt tarkastamaan niitä tai fuksit tarkastavat toistensa suunnitelmia)

� Tutkintosäännön läpikäynti. Kaikkea ei tarvitse käydä läpi, mutta esim. opiskelijan
oikeusturvaa koskevat asiat on hyvä käydä yhdessä läpi. Voit hyödyntää www-sivuilla olevia
kysymyslistoja

� Excu labraan X  TAI muutama valmistunut (valmistumassa oleva) DI tulee kertomaan
omasta opiskeluajastaan ja –kokemuksistaan (erilaiset ”opiskelureitit”, esim. nopeasti,
hitaasti opiskellut tms.)

5. tapaaminen
� Aiheena tekniikan etiikka (http://tina.tkk.fi/t_materi.html löytyy lisämateriaalia). Keskustelua

muutaman esim. herätekysymyksen tai artikkelin pohjalta. Opiskelijat juttelevat yllättävän
mieluusti asiasta. 

6. tapaaminen
� ”pikkujoulut” pipareita ja glögiä
� Syksyn tunnelmat, miten välikokeet ovat menneet (hyvin/huonosti), miksi?

Paljonko käytetty aikaa opiskeluun?
Onko tyytyväinen syksyn opiskeluun?

Kevät

1. tapaaminen
� tammikuussa labrojen avoimet ovet (ovat auki fukseille).

2. tapaaminen
� kesätyön hakeminen (miten labrat ottaa töihin, mistä hakea, hakemus & CV)
� työelämän esiintuominen (esim. tutkija kertoo työstään, valmis DI kertoo opiskelusta ja

työstään)

3. tapaaminen
� henkilökohtaiset keskustelut jokaisen kanssa erikseen sovitulla ajalla

-miten menee?
-aikooko jatkaa? Mitä ajatellut ottaa suunnaksi yms?

http://tina.tkk.fi/t_materi.html


-opintojen eteneminen (OREK)
-ongelmat/epäkohdat
-palaute (tutoroinnista, opintojaksoista)
-onko hakemassa/saanut kesätöitä? Mistä?

Lisäohjeita www-sivulla.

4. tapaaminen
� Excu labraan X
� Hyvää kesää toivottelu!

HUOM!
Isohenkilöitä kannattaa käyttää hyväksi.
Sähköpostit on helppo tuhota � sovi tapaamisajat naamakkain ajoissa.
Fuksit ovat alussa hiljaisia, rohkaise kysymään (esim. pienryhmässä keksitään kysymyksiä asioista,
joista ei tiedetä mitään)
Neuvo eteenpäin, jos et osaa vastata (älä jätä kuitenkaan fuksia yksin).
Kysy ja näytä että välität heistä!
Motivoi ja kannusta opiskeluun
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