Toimittaja Ada Lassuri: Mitä mieltä olet yliopiston käyttöön ottamista koronakäytännöistä?
Katri Keränen: Öö, ne on ollu mun mielestä koko ajan aika tiukat, mut toisaalta mun
mielestä on ihan hyvä et otetaan niinku turvallisuus edellä, et ihan jees.
Juuso Hyvärinen: Minusta nämä on hyvin asiallisia, niistä on tiedotettu hyvin ja kaikki on
perusteltua ja ymmärtääkseni kaikki menee viranomaisohjeiden mukaan. Ja ehkä jopa vähän
ylittääkin ne, mutta aina parempi niin päin.
Jenna Hänninen: Mun mielestä oikein perusteltuja, ja se antaa kuitenkin joustavuutta tai
niinkun tutkintoalasta riippuen, esimerkiks mä opiskelen ite kirjallisuustiedettä, meillä on
kaikki nytten ollu sekä syksyn että nyt sitten tietenki keväälläki on etänä, mut mä opiskelen
myös luokanopettajaksi, ja meillä sitten kuitenkin luokanopepuolella pystyy olee niitä
pienryhmätapaamisia, mitkä on tosi tärkeitä.

Toimittaja Ada Lassuri: Koetko olosi turvalliseksi yliopistolla?
Katri Keränen: Ehdottomasti, ei mulla oo missään vaiheessa ollu täällä mitenkään turvaton
olo.
Juuso Hyvärinen: Ehdottomasti kyllä.
Jenna Hänninen: Kyllä mä koen, en oo missään vaiheessa pelänny koronaa oikeastaan, ja
täällä on tosi hyvin kyl järjestetty kaikki varatoimet.

Toimittaja Ada Lassuri: Onko käytännöissä jotain, mitä voisi tehdä paremmin?
Katri Keränen: Mun mielestä ois kiva, jos näissä otettais enemmän ehkä huomioon sitä
opiskelijoiden mielenterveyttä ja just sitä et moni opiskelija asuu yksin, ja sit jos ei oo mitään
paikkaa minne pääsee enää menee niin sit jää tosi yksin.
Juuso Hyvärinen: Tähän on kyllä vaikea keksiä parantamista, että jos tätä yliopiston
käytäntöä vertaa vaikka muiden kouluasteiden käytänteihin, niin kyllä tää minusta on
esimerkillistä.
Jenna Hänninen: Mm, en oikeastaan tiedä mitää, et mun mielestä kaikki on sujunu hyvin ja
asioihin on reagoitu niitten, niinkun vaatimusten mukasesti kyllä.

Toimittaja Ada Lassuri: Ovatko jotkut käytännöt sellaisia, joiden toivoisit jäävän käyttöön
myös aikana koronan jälkeen?
Katri Keränen: No mun mielestä se on tosi kiva et nyt on enemmän videoitu luentoja, koska
joskus ei vaan huvita herätä aamulla niin on tosi kiva et voi sit vaan sängystä nousta
Zoomiin, et jotkut näistä etäkäytännöistä ois ihan kiva et tulis työpaikallekin.

Juuso Hyvärinen: No näistä on kyllä vaikee sanoo sikäli, että kyllähän ne jonkun verran sitä
normaalitoimintaa rajottaa, että sanoisin että nyt en kyllä keksi sellasta että sitten kun tää
tilanne on varmasti ohi ja voidaan olla turvallisesti niin en välttämättä ehkä kaipaa näitä
käytänteitä.
Jenna Hänninen: Joo ehdottomasti kaikki tämmöset etätapaamiset, öö vaikka
henkilökunnan kanssa on ollu tosi sujuvia, ja samoten kaikki vaikka Moodletentit ja
tämmöset, ylipäätään vaihtoehtoset suoritustavat, ne on ollu tosi hyvii, ja toivon et ne on
jatkossaki mukana.

