
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 

õppeosakond 

 

 Tallinn 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAHULOLU ÜLIÕPILASKODUGA 

(2016/2017 kevadsemester) 

Kokkuvõte 

Monika Alasoo 

üliõpilaskodu juhataja 

Kristiina Pullerits 

õppekorralduse spetsialist 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

SISUKORD 

 
Sisukord ................................................................................................................................. 2 

Sissejuhatus ........................................................................................................................... 4 

Vastajate üldised andmed ...................................................................................................... 5 

1. Üliõpilaskodus elamise aeg; Mitmekesi toas elatakse ................................................... 6 

2. Õpingute ajal mujale elama asumine ............................................................................. 7 

3. Vastanute üldine rahulolu elamistingimustega .............................................................. 7 

4. Rahulolu erinevate teguritega......................................................................................... 9 

5. Üldkasutatavad arvutid ................................................................................................. 13 

6. Söögitegemine köögis .................................................................................................. 13 

7. Keskkonnasäästlikkus .................................................................................................. 15 

8. Millega ollakse üliõpilaskodus rahul? .......................................................................... 15 

9. Ettepanekud .................................................................................................................. 16 

LISAD ................................................................................................................................. 19 

Lisa 1. Küsimuste kommentaarid muutmata kujul .............................................................. 19 

Kuidas Te olete rahul: [Inimeste arvuga toas] ................................................................. 19 

Kuidas Te olete rahul: [Toa suurusega] ........................................................................... 20 

Kuidas Te olete rahul: [Toa valgustusega] ...................................................................... 20 

Kuidas Te olete rahul: [Toa temperatuuriga] .................................................................. 21 

Kuidas Te olete rahul: [Oma toa sisustusega] ................................................................. 22 

Kuidas Te olete rahul: [WiFi kasutamise võimalusega oma toas] .................................. 23 

Kuidas Te olete rahul: [Õppimistingimustega üliõpilaskodus] ....................................... 24 

Kuidas Te olete rahul: [Üldruumide puhtusega] ............................................................. 24 

Kuidas Te olete rahul: [Pesemisvõimalustega] ............................................................... 26 



3 

 

Kuidas Te olete rahul: [WC-ga] ...................................................................................... 26 

Kuidas Te olete rahul: [Pesu pesemise võimalustega] .................................................... 27 

Kuidas Te olete rahul: [Köögiga] .................................................................................... 28 

Kuidas Te olete rahul: [Asjaajamisega üliõpilaskodus] .................................................. 29 

Kuidas Te olete rahul: [Öörahu tagamisega] ................................................................... 29 

Kuidas Te olete rahul: [Üliõpilaskodu teenusega] .......................................................... 30 

Kuidas Te olete rahul: [Turvalisusega] ........................................................................... 30 

Kuidas Te olete rahul: [Jalgratta hoidmise võimalusega (kui vajate jalgratta hoidmise 

võimalust)] ....................................................................................................................... 31 

Kuidas Te olete rahul: [Parkimisvõimalustega (kui vajate auto parkimiskohta)] ........... 31 

Kas Teie arvates on üliõpilaskodus piisavalt rahulik?..................................................... 32 

Kui tihti kasutate üldkasutatavaid arvuteid? .................................................................... 32 

Kui sageli teete köögis süüa? .......................................................................................... 33 

Kas te saate köögis süüa teha siis, kui soovite ................................................................ 33 

Kas Te sööte: ................................................................................................................... 34 

Kas Te koristate köögis enda järelt? ................................................................................ 34 

Kas käitute üliõpilaskodus keskkonnasäästlikult (olete kokkuhoidlik vee, elektri 

kasutamisega, sorteerite prügi jne)? ................................................................................ 34 

Millega Te olete üliõpilaskodus kõige rohkem rahul ...................................................... 36 

Teie ettepanekud üliõpilaskodu elamistingimuste parendamiseks .................................. 37 

Lisa 2. Üliõpilaskodu küsitlus 2017 .................................................................................... 40 

 



4 

 

SISSEJUHATUS 

Küsitluse läbiviimise aluseks on rektori poolt 05.12.2016. a. käskkirjaga nr 1-4/51 kinnitatud 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tagasisideplaan. 

Üliõpilaskodu rahulolu küsitlus viidi läbi 03.04.-24.04.2017. Küsimustikule vastamine oli 

anonüümne. Esmakordselt saadeti inglise keelne küsitluse ankeet üliõpilaskodus viibivatele 

väliskülalisõppuritele. 

Viimane selline küsitlus viidi läbi 2015 ja selle kokkuvõtet on võimalik vaadata siit. 

Kogutud andmestiku kokkuvõte on jaotatud järgmisteks alateemadeks: vastajate üldised 

andmed, üliõpilaskodus elamise aeg ja mitmekesi toas elatakse, õpingute ajal üürikorteris 

elamine, vastajate üldine rahulolu elamistingimustega, rahulolu erinevate teguritega, 

üldkasutatavad arvutid, söögitegemine köögis, keskkonnasäästlikkus, millega ollakse 

üliõpilaskodus rahul, ettepanekud. 

Lisas 1 on toodud vastajate kommentaarid ja oma hinnangute põhjendused muutmata kujul. 

Lisas 2 on toodud küsitluse ankeedid. 

http://ttk.ee/et/tallinna-tervishoiu-k%C3%B5rgkooli-%C3%BCli%C3%B5pilaskodu-rahulolu-k%C3%BCsitlus


5 

 

 VASTAJATE ÜLDISED ANDMED 

Üliõpilaskodu küsitlusele vastajate arv on võrreldes 2015-nda aastaga kasvanud 54-lt 

inimeselt 65-le. Joonis 1 annab ülevaate vastanute soolisest jaotusest. Küsitlusele vastasid 

ka 9 väliskülalisõppurit. Küsimustiku ankeet saadeti välja 166-le elanikule, kellest 24 olid 

väliskülalisõppurid. 

 

Joonis 1 Vastajate sooline jaotus 2013-2017 (vastanute arv) 

2017. aastal küsimustikule vastanutest 90 % olid nooremad kui 31 aastat (Joonis 2).  

 

Joonis 2 Vastajate vanuseline jaotus 2017 (% kõigist vastanutest) 

Joonis 3 kirjeldab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodus küsitlusele vastanute 

praegust tegevust. 11 % vastanutest (2017) ainult töötab, 43 % nii õpivad kui ka töötavad 

samaaegselt ning 46% ainult õpivad, mis on sarnane 2013. aasta küsitluse tulemustega. 
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Joonis 3 Elanike praegune tegevus 2013-2017 (% kõigist vastanutest) 

Üliõpilaskodu kasutavad suuremas osas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga seotud isikud 

(83,1 % märkisid õppeasutuseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli). Vastanud on märkinud 

muuks (õppe)asutuseks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna 

Polütehnikumi, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, Tallink City Hotel`t, Alpha CRC`t.  

1. ÜLIÕPILASKODUS ELAMISE AEG; MITMEKESI TOAS ELATAKSE 

Joonis 4 kirjeldab vastanute üliõpilaskodus elamise aega ja toa jagamist teiste elanikega või 

üksinda elamist. Vastamise hetkel enamik vastanutest on elanud üliõpilaskodus alla kahe 

aasta (kokku 83,1% vastajatest).  

 

Joonis 4 Elamisaeg ja eluruumi jagamine üliõpilaskodus vastamise hetkel (vastajate arv) 

Kõige rohkem elatakse toas kahekesi – vastanutest 51 inimest. Kolmekesi elab 7 vastanut ja 

üksinda samuti 7 üürnikku. Väliskülalisõppurid on paigutatud kahestesse ja kolmestesse 

tubadesse ning elamise periood jääb alla poole aasta. Viimastest ühel on probleeme olnud 

koha saamisel, sest ei saadud tuba samale korrusele teiste väliskülalisõppuritega. Ülejäänud 

vastajatel probleeme pole esinenud koha saamisega üliõpilaskodus. 
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2. ÕPINGUTE AJAL MUJALE ELAMA ASUMINE 

Käesoleval õpinguperioodil 69,2 % vastanutest ei kavatse mujale elama asuda. Peamiste 

põhjustena toodi välja üliõpilaskodu madalat üürihinda ja mugavat asukohta, piiratud 

ressursse mujale kolimiseks, viibimist Tallinnas üliõpilaskodus ainult õppenädalatel ning 

rahulolu üliõpilaskoduga. 

Vastajatest 15,4 % pole mõelnud mujale kolimise peale. Mujale kavatsevad kolida 10 

vastanut. Põhjendusteks toodi: privaatsuse puudumine ja paljud ruumid ühiskasutuses, 

tingimused ei vasta üürihinnale, puudub vajadus pikalt Tallinnas viibida, köök ja WC toast 

kaugel ning peale üle 3 aasta elamist üliõpilaskodus on aeg leida sobilik korter ja välja 

kolida.  

3. VASTANUTE ÜLDINE RAHULOLU ELAMISTINGIMUSTEGA 

Rahulolu elamistingimustega on kasvanud 67%-lt 81,5%-le (pigem rahul ja rahul). 

Elamistingimustega mitterahulolevate osakaal on võrreldes viimaste küsitlustega vähenenud 

(joonis 5). 

 

Joonis 5 Üldine rahulolu üliõpilaskodu elamistingimustega (% kõigist vastanutest) 

Kommentaarides väljatoodud puudused (vt lisa 1): 

 WiFi kaob ära 

 Remontimata toad/maja (3) 

 Korruse peale 2 dušši 

 Duši põrandaid ja seinaplaate ei koristata 
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 Vana sisustus (3) 

 Kõik on kaugel 

 Pesu pesemisel võiks olla võimalus kasutada muid münte kui ainult 1 või 2 euroseid 

 Puudub võimalus toa temperatuuri reguleerida 

 Mitte puhtust hoidvad elanikud (4) 

 Toas palju asju, mis ei tööta 

 Vana voodi (3) 

 Üliõpilaskodus elavad inimesed, kes on ammu kooli lõpetanud 

 Ruumiprobleemid (2) 

Kommentaarides väljatoodud positiivsed elamistingimused: 

 Pesemistingimused 

 Head tingimused (2) 

 Piisavalt ruumi 

 Probleemid lahendatakse kiiresti 

 Soojad toad (4) 

 

 

 

Väliskülalisõppuritest (9) on 78 % rahul üliõpilaskodu 

poolt pakutavate elamistingimustega (Joonis 6). 

Puudustena toodi nende poolt välja ruumi puudust 

kolmestes tubades, vana mööblit ja probleemi ukse 

avamisega. Lisaks toodi välja, et mõnikord jätavad 

elanikud köögi, tualeti või vannitoa enda järel 

koristamata. 

 

 

 

 

 

Joonis 6 Väliskülaliõppurite rahulolu 

üliõpilaskodu elamistingimustega (% vastanud 

väliskülalisõppuritest) 
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4. RAHULOLU ERINEVATE TEGURITEGA 

Küsitluse vastajatel oli võimalus hinnata erinevaid tegureid üliõpilaselamus. Vastata sai 

nelja-astmelisel Likerti skaalal. Keskmise hinnangu jaoks anti skaalale numbrilised 

väärtused: 1= ei ole rahul, 2= pigem ei ole rahul, 3= pigem olen rahul, 4= täiesti rahul. 

Keskmiste hinnangute põhjal moodustus teguritest järjestus (kõik vastanud elanikud): 

 Kõik elanikud Väliskülalisõppurid 

Toa valgustusega 2,68 2,78 

Üldruumide puhtusega 2,80 3,11 

Oma toa sisustusega 2,91 3,00 

WC-ga 3,00 3,00 

WiFi kasutamise võimalusega oma toas 3,05 2,56 

Köögiga 3,06 3,11 

Pesemisvõimalustega 3,12 3,44 

Toa suurusega 3,14 2,67 

Pesu pesemise võimalustega 3,15 3,44 

Öörahu tagamisega 3,22 2,89 

Jalgratta hoidmise võimalused 3,31 3,75 

Õppimistingimustega üliõpilaskodus 3,34 3,00 

Asjaajamisega üliõpilaskodus 3,37 2,67 

Parkimisvõimalused 3,40 3,67 

Turvalisusega 3,42 3,22 

Üliõpilaskodu teenusega 3,46 3,56 

Inimeste arvuga toas 3,49 3,11 

Toa temperatuuriga 3,54 3,44 

 

Punasega on toodud keskmised väärtused, mis jäid alla 3,00.  

 

Joonis 7 Rahulolu üliõpilaskodu erinevate teguritega 2015. ja 2017. aastal (keskmine hinnang) 
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Võrreldes 2015. aasta küsitlusega on elanike rahulolu üldiselt tõusnud. Tegurid, mille puhul 

keskmine väärtus on langenud: jalgratta hoidmise võimalus, asjaajamine, 

parkimisvõimalused ja toa temperatuur. 

Joonisel 8 on kirjeldatud tubade tingimuste hinnangute jaotused. Joonised 9 ja 10 kirjeldavad 

vastavalt rahulolu hinnangute jaotusi üldkasutatavatele ruumidele ja rahulolule personaliga.  

 

Joonis 8 Tubade tingimustega rahulolu hinnangute jaotused (% kõigist vastanutest) 

Kommentaarid muutmata kujul on toodud lisas 1. Inimeste arvuga toas ollakse rahul (3,49), 

eelistatakse üksinda elamist, kuid ollakse rahul ka kahekesi toas olemisega. Toa suurus võiks 

olla võimalusel ruumikam, kapid optimaalsemad ja kahel juhul märgiti ka kraanikausi 

vajadust. Märgiti vajadust ka lisariiulite järele. Kõikidest teguritest kõige madalama 

keskmise väärtuse sai toa valgustus (2,68), kus puuduseks on nõrga valgustusega laelamp. 

Tubade temperatuuriga ollakse rahul, õhuvahetus on aga kehv ja tuba muutub kiiresti 

umbseks. WiFi ühendus on kohati väga hea, teisalt väga katkendlik ja aeglane. Õppimist 

segab peaasjalikult lärm. Ettepanekuna tehti ühiskasutatava printeri soetamine arvutiruumi. 
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Joonis 9 Üldkasutatavate ruumidega rahulolu hinnangute jaotused (% kõigist vastanutest) 

Üldruumide puhtusega seoses kiideti eelmise koristaja tööd, kuid uue koristaja tulekuga on 

vastakaid arvamusi. Enamik kommenteerijatest tõid välja selle, et kaaselanikel on probleeme 

puhtuse hoidmisega. Korruseti on pesemisvõimalustega rahulolu erinev, teise korruse aken 

võiks privaatsuse tagamiseks olla täielikult kaetud. Sarnaselt köögi ja duširuumiga tuuakse 

välja elanike vähest puhtuse hoidmist enda järel üldkasutatavates ruumides. Pesumasinate 

kasutamise eest võiks saada maksta ka kaardiga ja kasutuses võiks olla rohkem kuivateid. 

Köögis tuntakse puudust mikrolaineahju ja rösteri järele. Juhtumitest turvalisusega oli välja 

toodud juhtum öösel köögis, kus suitsuandur ei läinud tööle ning kahtlastest isikutest aasta 

alguses, kes käisid köögis alkoholi tarbimas. Jalgratta hoidmise kohti võiks olla rohkem, 

autoga parkimisel kiideti tõkkepuu olemasolu, kuid vihmasel perioodil muutub parkla väga 

mudaseks. 

 

Joonis 10 Majaelanike ja personaliga rahulolu hinnangute jaotused (% kõigist vastanutest) 
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Keskmine hinnang asjaajamisele kõikide elanike seas (3,37) on suurem kui 

väliskülalisõppurite hulgas (2,67). Soovitatud on juhatajal õppida inglise keelt. Üldiselt, on 

kiidetud sõbralikkust ja probleemidele kiire lahenduse leidmist. Üliõpilaskodu teenusega 

ollakse rahul.  

Öörahu on enamasti tagatud, kuid leidub perioode ja episoode, kus naabrid on liialt 

lärmakad. Küsimusele, kas üliõpilaskodus on piisavalt rahulik, vastasid jaatavalt 86 % 

kõikidest elanikest ja 89 % väliskülalisõppuritest (joonis 11).  

 

Joonis 11 Rahulolu rahulikkusega üliõpilaskodus (% vastanutest) 

Öörahu senisel tagamisel on elanikud ise naabreid korrale kutsunud (43 %) või ei ole 

elanikud ise midagi teinud (43 %) (joonis 12). 

 

Joonis 12 Öörahu tagamine elanike poolt (% kõigist vastanutest) 

Elanike kommentaarid erinevate tegurite kohta leiab lisast 1. 
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5. ÜLDKASUTATAVAD ARVUTID 

Joonis 13 annab ülevaate üldkasutatavate arvutite kasutamise sagedusest. Suur osa (82 %) 

vastanutest ei ole kordagi kasutanud üldkasutatavaid arvuteid. 15 % kasutab üldkasutatavat 

arvutit mõni kord kuus. 3 % kasutab mõni kord nädalas ja keegi vastanutest ei kasuta 

üldkasutatavaid arvuteid iga päev.  

 

Joonis 13 Üldkasutatavate arvutite kasutamine (% kõigist vastanutest) 

Arvuti kasutamise vähesust põhjendati isikliku arvuti olemasoluga. Ülejäänud 

kommentaarid toodud lisas 1. 

6. SÖÖGITEGEMINE KÖÖGIS 

45 % kõikidest vastajatest kasutab köögi võimalusi mõni kord nädalas. 26 % teeb süüa 1 

kord päevas, 6 % teeb süüa 2 korda päevas ja 5 % teeb süüa kolm korda päevas. 5 % elanikest 

valmistab süüa peamiselt nädalavahetustel ning 14 % ei kasuta kööki söögitegemiseks. 

(joonis 14). 

0% 3%
15%

82%

0% 0%

33%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

iga päev mõni kord nädalas mõni kord kuus ei ole kordagi kasutanud

Kõik elanikud Väliskülalisõppurid



14 

 

 

Joonis 14 Köögi kasutamise sagedus (% vastanutest) 

Ligi kolmveerand kõikidest vastanutest saab teha köögis süüa vastavalt oma soovile. 22 % 

ei saa alati vastavalt enda soovile teha köögis süüa, 8 % ei tee köögis süüa (joonis 16).  

 

Joonis 15 Söögitegemise võimalus vastavalt enda soovile (% vastanutest) 

75 % kõikidest vastanutest söövad oma toas (joonis 16) harjumusest ja ruumipuuduse tõttu 

köögis. 

 

Joonis 16 Üliõpilaskodu elanike eelistused söömiskoha suhtes (% vastanutest) 
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Jooniselt 17 nähtub, et kõik vastanud väliskülalisõppurid on märkinud koristamist köögis 

enda järelt. Kõikidest elanikest koristavad alati 89 %. Keegi ei märkinud, et ei korista enda 

järelt mitte kunagi.  

 

Joonis 17 Elanike koristamine enda järelt köögis 

Kommentaarid söögitegemise kohta köögis lisas 1. 

7. KESKKONNASÄÄSTLIKKUS 

Kõikidest vastanutest 74 % hindab oma käitumist üliõpilaskodus keskkonnasäästlikuks, 

26 % tegutseb säästlikult vahetevahel. Keegi ei vastanud küsimusele eitavalt. Vastanud 

väliskülalisõppuritest 78 % käitub keskkonnasäästlikult, ülejäänud vahetevahel.  

Keskkonnasäästliku käitumise näidetena toodi esile enda ja ka teiste järel tule kustutamist, 

vee kokkuhoidu, prügi sorteerimist ja soojuse reguleerimist. Ettepanekuna tehti lisada 

prügimajja biojäätmete konteiner. 

8. MILLEGA OLLAKSE ÜLIÕPILASKODUS RAHUL? 

Järgnevalt küsitlusest osavõtjate arvamused, millega ollakse üliõpilaskodus kõige rohkem 

rahul: 

 Rahulikkus/privaatsus/üksi elamise võimalus (12) 

 Soodne hind (12) 

 Tuba (sh soojus) (9)  

 Pesemisvõimalused (8) 
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 Asukoht (7) 

 Sõbralikud inimesed/toanaabrid (7) 

 Juhataja (6) 

 Turvalisus (5) 

 Elamisteenus (3) 

 Puhtus (3) 

 Asjaajamine (2) 

 Võimalus liikuda öösel üliõpilaskodus sisse ja välja (2) 

 Hinna ja elutingimuste suhe (2) 

 Paindlik majutusvõimalus (2) 

 Kõik (2) 

 Köök (2)  

 Külmkapp toas 

 Öörahu korraldus 

 Parkla 

 Magamisvõimalus 

 Ruumi piisavus 

 WiFi 

 Erasmus tudengitel võimalus elada ühel korrusel 

9. ETTEPANEKUD 

Vastanute ettepanekud üliõpilaskodu paremaks muutmiseks (muutmata kujul vastused vaata 

lisas 1): 

 Remont (7) 

 Uus mööbel (7) 

 Köögi uuendamine (sh kappide lisamine) (7) 

 Parkla korrastamine (5) 

 Voodite vahetus (5) 

 WiFi (5) 

 Rohkem pesumasinaid ja kuivateid (4)  

 Mikrolaineahi kööki (3) 



17 

 

 Kõikidele ühine tuba vaba aja veetmiseks (3) 

 Printer arvutiruumi (3) 

 Ühiselt kasutatav tolmuimeja (2) 

 Hoovis koht vaiba kloppimiseks (2) 

 Koristamine nädalavahetusel (2) 

 Helikindlamad toad (2) 

 Juhataja võiks osata inglise keeles suhelda (2) 

 Rohkem vahendeid (triikraud, föön, köögiriistad) (2) 

 Rohkem pesemisruume (2) 

 Kraanikauss tuppa (2) 

 Tubadesse riiuleid (2) 

 Ühekohalised toad (sh köögi ja dušinurgaga) (2) 

 Suhtlus üürnikega suurema omavastutuse teemadel (2) 

 Tasuta pesu pesemise võimalus 

 Suitsetamise piiramine rõdudel 

 Vannitoa sagedasem koristamine 

 Rohkem privaatsust 

 Lukk duširuumidele/kabiinid 

 Uste parandus neljandal korrusel 

 Teise korruse duširuumide akendele lisada täies ulatuses pimenduskatted või rulood 

 Hoovis pingid istumiseks 

 WC-s äär hügieenitarvete paigutamiseks 

 Rohkem pistikuid toas 

 Odavam hind suvisel ajal 

 Tubadele parem ventilatsioon 

 Rohkem jalgratta hoidmise kohti 

 Koristajatele koolitus 

 Sildid öörahu aegadega 

 Distantskaartide kontroll 

 Biojäätmete konteiner 

 Röster kööki 

 Koht õppimiseks 
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 Ruum 301: ukse remont; mööbli uuendamine; külmkapi uuendamine. 

Puhastusvahendite puuduse likvideerimine; elanike suhtumise parendamine 

puhtusesse. 

 



 

 

LISAD 

LISA 1. KÜSIMUSTE KOMMENTAARID MUUTMATA KUJUL 

Kuidas Te olete rahul: [Inimeste arvuga toas] 

Ei ole rahul 

Võiks olla ka ühekohalisi, sest see pole normaalne kui pead oma 25 aastase toakaaslase 

tagant koristama, sest ta lihtsalt ei saa aru. Samuti on võimatu õppida, eriti enne eksameid 

on probleem, sest üliõpilased õpivad ka öösel, kui teised magavad. 

Ei ole rahul it is very noisy 

Pigem ei ole rahul Üksi toas oleks parem. 

Pigem ei ole rahul Pigem võiks olla väiksem tuba kus saaks üksinda elada, et oleks privaatsust 

Pigem ei ole rahul 2 is enough 

Pigem olen rahul Üksi on alati mugavam olla, kuid see on juba rahaliselt kallim. 

Pigem olen rahul Tahaks üksi elada 

Pigem olen rahul Muidugi oleks üksi toas parem olla, aga siin seda võimalust rahaliselt ei saa lubada. 

Pigem olen rahul Kahekesi on piisav 

Pigem olen rahul Tahaks elada üksinda 

Pigem olen rahul Toakaaslane on harva üliõpilaskodus ja saan üksi rahulikult aega veeta ja õppida 

Pigem olen rahul Üksinda oleks parem, aga kahekesi on ka okei. 

Täiesti rahul Kaks inimest saavad rahulikult toas elada 

Täiesti rahul elan mu sobraga 

Täiesti rahul 
Üksi oli igav ja nats nukker, kahekesi palju lõbusam ja samas ei ole ka liiga palju, ehk on 

piisavalt ruumi ja võimalusi rahumeeli elada.  

Täiesti rahul Kahekesi on täiesti optimaalne. 

Täiesti rahul 
Kui oleks rohkem, kui kaks läheks kitsaks kätte. Tahaks rohkem ruumi, kuhu oma asju 

panna. Igaühel võiks oma kapp vähemalt ka olla. 

Täiesti rahul Elan üksi. See on ideaalne arv nii väikese toa jaoks. 

Täiesti rahul Elan sõbrannaga koos, olen sellega rahul. 

Täiesti rahul Üksinda toas 

Täiesti rahul Kahekesi toas ja ruumi jagub  

Täiesti rahul tuba on piisavalt suur kahe inimese jaoks, ruumi jagub  

Täiesti rahul majas on rahulik, ei tohi suitsetada, võõraid vähe, turvaline 

Täiesti rahul Mul on tore toakaaslane! 

Täiesti rahul Elan kaheses toas ja toanaaber on väga tore.  

Täiesti rahul 
Üksinda oleks muidugi mugavam, aga lisaks 1 inimene veel on, on see täiesti talutav, kui 

oleks rohkem, siis seda ma vist ei suudaks taluda 

Täiesti rahul täiesti tavaline ja adekvaatne arv ühiselamus elamise jaoks. 

Täiesti rahul Kaks inimest on piisav arvestades toa suurust. 

Täiesti rahul Üksinda on hea, enam ei taha toakaaslast. 

Täiesti rahul a room for 2 is good and big enough 
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Kuidas Te olete rahul: [Toa suurusega] 

Ei ole rahul Väike  

Ei ole rahul 
Liiga väike ruum, et terve päev õppida siin kinnises toas, vähemalt kraanikauss võiks siia 

ära mahtuda.  

Ei ole rahul we don't have space for our shoes and clothes  

Pigem ei ole rahul Toad on pisikesed ning vahel tekib kitsikuse tunne 

Pigem ei ole rahul meil on palju asju ja siis ei ole piisav kohta 

Pigem ei ole rahul Võiks suurem olla. 

Pigem ei ole rahul Kitsas on. Ei ole ruumi kuhu oma asjad ära mahutada.  

Pigem ei ole rahul Liiga vahe ruumi  

Pigem ei ole rahul Liiga väike. Toas võiks kraanikauss olla 

Pigem ei ole rahul 
Toa suurus võiks olla suurem ja võiks olla mitte ainult üks kapp kahe peale, vaid kaks 

kappi. Asju on palju, kõik ei mahu sellesse kapisse 

Pigem ei ole rahul väike ...maksimaalselt 2 inimest saavad elada... 

Pigem ei ole rahul Should be bigger 

Pigem ei ole rahul room big enough for 2 people 

Pigem olen rahul 
Toa suurus on hea, kuigi need suured kapid on nii nõmedad tubades. Need võiks maha 

lammutada ja reaalsed kapid panna. 

Pigem olen rahul Privaatsust on vähe,  aga muidu on hea 

Pigem olen rahul Korras  

Pigem olen rahul Ruumi on piisavalt ja asjad mahuvad ära 

Pigem olen rahul võiks olla veidi suurem 

Täiesti rahul Piisav 

Täiesti rahul Tuba on piisavalt suur ühe inimese jaoks. 

Täiesti rahul Ühele ei ole rohkem pinda vaja 

Täiesti rahul Täiesti sobiv suurus, mahukamaid kappe võiks olla rohkem, kus saaks asju hoida.  

Täiesti rahul Piisavalt suur 

Täiesti rahul Piisava suurusega, ei ole liiga külg külje kõrval olemist 

Täiesti rahul Üksi olemiseks on paras. 

Täiesti rahul good size of room nr5 

Kuidas Te olete rahul: [Toa valgustusega] 

Ei ole rahul Toas on ainult üks laelamp. Kui rohkem valgustust tahad, pead ise oma lambi ostma. 

Ei ole rahul Vana lamp, ei valgusta üldse tuba ainult magamis osa aga seAl kus lauad on on pime  

Ei ole rahul Valgustus on toas halb, sest see ei haju laiali 

Ei ole rahul toas on ainult 1 lamp ning see annab väga vähe valgust, sellest peaagu pole mingit kasu 

Ei ole rahul 1 lamp on vähe 

Ei ole rahul we dont have blinders to make it dark 

Pigem ei ole rahul Toas on pime 

Pigem ei ole rahul Akna ees olevad puud varjavad väga palju valgust. 

Pigem ei ole rahul Laelamp suunab valguse ühte kohta, ülejäänud toas pime. Tõime tuppa lisalampe 

Pigem ei ole rahul 
Ainult üks lamp laes on vähe valgust (aga: led lampe ja päevavalguslampe ei tahaks, sest 

need rikuvad silmi ja väsitavad väga). 

Pigem ei ole rahul Valgusti ei valgusta eriti 

Pigem ei ole rahul Toas on vaid üks laelamp, mis ei valgusta ruume piisavalt. 

Pigem ei ole rahul Halb halb valgustus, peab oma lampe juurde tooma 

Pigem ei ole rahul Väga halb valgustus toas 

Pigem ei ole rahul laelamp ei valgusta eredalt, pigem on selline hõõguv valgus 
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Pigem ei ole rahul Sellest ühest lambist, mis on tuleb vähe valgust. Õhtuti ei näe väga midagi teha.  

Pigem ei ole rahul Neljast valgustusest põleb ainult üks lamp, väga halb valgustus-vene aegne  

Pigem ei ole rahul Pidin tooma lisavalgustust, toa originaalvalgustusega ei saanud suurt midagi tehtud.  

Pigem ei ole rahul Laevalgusti palju valgust ei anna, kasutame lisaks kodust toodud valgusteid 

Pigem ei ole rahul Laelamp on väga halva valgustusega. 

Pigem ei ole rahul Lamp ei valgusta piisavalt kui kooliasju teha. Kuppel on selline, mis ei lase valgust läbi. 

Pigem ei ole rahul 
we have some problem with this. in our room we don´t have a lamp and big lighting don ´t 

make a lot of light 

Pigem ei ole rahul We haven´t got some small lamp on the table. 

Pigem olen rahul - 

Pigem olen rahul Oleme ise ostnud lampe juurde, vaid laevalgustusest, mis on nõnda hämar, ei piisaks.  

Pigem olen rahul Puude tõttu on suvel väga pime toas 

Pigem olen rahul Üks laelamp ei anna piisavalt valgust, aga siin tuleb appi lauslamp 

Pigem olen rahul Laelamp on kehva meil aga oma laualamp olemas, see valgustab hästi.  

Pigem olen rahul 
Olin sunnitud omale väiksema lambi soetama, sest laevalgusti on üsna ere ja kui 

toakaaslane minust varem magama tahab minna, siis see segab 

Pigem olen rahul Needs more lamps 

Täiesti rahul Lambid on toas olemas 

Täiesti rahul Korras  

Täiesti rahul korraldan oma toas valgustuse ise 

Täiesti rahul hea valgustus 

Kuidas Te olete rahul: [Toa temperatuuriga] 

Pigem ei ole rahul liiga soe 

Pigem ei ole rahul Toas on öösel külm. Tunne nagu tuul puhuks peale. 

Pigem ei ole rahul 
talvel köetakse liiga palju, võiks üle kontrollida kõikide tubade radiaatorid( ühes toas on 

radiaatori temp. keeramise "nupp" katki) 

Pigem ei ole rahul 
Kui aken kinni, siis toas liiga palav ja umbne, kui aken lahti teha, siis akna all voodite juures 

hakkab ajapikku külm ja on tuuletõmme ja mujale see õhk ei liigu.  

Pigem ei ole rahul We have still more warmer than we want. 

Pigem olen rahul ventilatsioon on katki 

Pigem olen rahul Päeval on normaalne, kuid öösel on liiga kuum.  

Pigem olen rahul Sa saad reguleerida radiaatori temperatuuri ja akent lahti hoida, kui vaja. 

Pigem olen rahul Õnneks pole külm. Õhutusluuk ei toimi 

Pigem olen rahul Suvel palav olla toas  

Pigem olen rahul 
Vahepeal on toas liiga palav, kuna õhk ei käi toas üldse ringi, pidevalt peab selle pärast aken 

lahti olema 

Pigem olen rahul Mulle meeldib, et talvel on siin väga soe. 

Pigem olen rahul 
temperatuur on hea, kuid ventilatsioon on kehv ning seetõttu õhku ei jätku - peab koguaeg 

tegema aknaid lahti 

Pigem olen rahul 
Talvekuudel on toas liiga palav, radikas töötab isegi siis kui see nulli keerata, õhku üldse 

pole. Võiks vähem kütta. Aknad pidevalt lahti öösiti ja päeval. 

Pigem olen rahul temperature is good but sometime is too hot 

Täiesti rahul Temperatuuri saab ise reguleerida 

Täiesti rahul Temperatuur on väga hea, kuid kui akent kinni hoida, siis muutub tuba väga kiiresti umbseks. 

Täiesti rahul Hea soe 

Täiesti rahul Külm pole kordagi hakanud, sooja saab maha keerata ja akendest värsket õhku lasta.  

Täiesti rahul Vähemalt on piisavalt soe! 

Täiesti rahul Talvel oli soe, juba semptembrist, kui õues oli veel soe, meil toas oli väga soe 

Täiesti rahul Soe talvel 

Täiesti rahul Väga soe  

Täiesti rahul radikad soojad ja päike küttab ka 
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Täiesti rahul hea temperatuur 

Täiesti rahul Külm pole kunagi! 

Täiesti rahul Väga soe, saab ise hästi temperatuuri reguleerida. Aknal on head tuulutus astmed. 

Täiesti rahul Külm talvel igatahes küll ei ole olnud. 

Täiesti rahul perfect 

Kuidas Te olete rahul: [Oma toa sisustusega]  

Ei ole rahul 

Toas on ainult üks korralik väike kapike, aga kes tuleb hiljem teiseks elanikuks tuppa, temal 

seda võimalust ei ole... kuidas seda ühte kappi jagada (inimesed ja nende puhtusekriteeriumid 

on ju ka erinevad) ja mina tõesti ei taha jagada oma pesukappi võõra inimesega, kes paneb 

sinna (oma osapoolele) väikesesse kapikesse oma musta pesu ja musti jalanõusid. 

Ei ole rahul 
Lauad võiksid teistsugused olla väiksemad näiteks need vanad suured kapid neid võiks pigem 

mitte olla siis oleks rohkem ruumi, toa põrand õudsed seisundis sama seis ka seintega  

Ei ole rahul 
Asjad olid vanad ja koledad,riidekapp oli nii pisike,et sinna ei oleks midagi ära 

mahtunud.Siia tulles tõin kõik asjad uued 

Ei ole rahul vana mööbel, vana põrand 

Ei ole rahul mööbel on liiga vana ja selle tõttu pidime oma mööbel osta 

Pigem ei ole rahul 
Mööblit peab jagama teise inimesega ning mõlemad elavad suurem osa ühikas, siis 

ilmtingimata ei ole asju vahepeal kuhugi panna, nt voodite juures võiksid olla riiulid :) 

Pigem ei ole rahul 
Vanad ja ebamugavad voodid. Suured seina siss ehitatud kapid on mõtetud. Kuskile peeglit 

panna ei saa. 

Pigem ei ole rahul 
Väga kahju et lsmmutati ära suur kapp ukse juures, kuhu ilusti mahtusid taldrikud ja köögi 

inventsar, nüüd pole neid kuskile toppida 

Pigem ei ole rahul Vana väsinud mööbel 

Pigem ei ole rahul Võiks ka uuenda mööblit 

Pigem ei ole rahul 
Voodid lonkavad ja kui juba kirjutasin, üks kapp kahe peale on väga vähe. Toolid ja lauad ei 

ole mugavad. Tegelen õppimisega voodi peal. 

Pigem ei ole rahul Rohkem kappi vaja  

Pigem ei ole rahul 

Muu on kõik hea aga voodi on väga ebamugav ja hommikuti ärgates tihtipeale lihased 

kanged. Voodi on väga lohku magatud, vedrud krigisevad ja üks vedru on isegi tunda. Leian, 

et korralik voodi peaks ühiselamu poolt olema garanteeritud. 

Pigem ei ole rahul 
wardrobe in our room is too old and door of this wardrobe can´t close. and we don ´t have a 

shelf  

Pigem ei ole rahul It is so old and we had to repair many things. 

Pigem olen rahul On vaja raamaturiulid 

Pigem olen rahul Oleme peaaegu kõik algse mööbli välja vahetanud 

Pigem olen rahul 
Minu toas on ainult sisseehitatud kapid ja laud, nendesse kahjuks ei mahu kahe inimese 

riided, toidunõud ja muu vajalik. 

Pigem olen rahul Seinal võiks mõni riiul olla. 

Pigem olen rahul 

Toas on kaks kappi. Üks kapp on riiulitega ja üks selline, kuhu saad oma riideid riidepuule 

rippuma panna. Pigem mulle meeldiks, kui mõlemil oleks oma kapp, kus oleks nii riiulid, kui 

ka riiete riidepuule riputamise võimalus. Voodi on ebamugav, aga see on ka kõik, mis võiks 

teisiti olla. 

Pigem olen rahul Tahaks vahetada lauda 

Pigem olen rahul Üks kapp, mis tuli selle ukse kõrval olnud seinakapile on liiga väike.  

Pigem olen rahul Toas on külmkapp, aga see on väga vana ning teeb suurt müra. 

Pigem olen rahul seintel võiks olla riiuleid 

Pigem olen rahul Üks laud on üleliigne 

Pigem olen rahul Voodi on vana ja tänu sellele on mul suured seljavalud.  

Pigem olen rahul Võiks olla uuemat mööblit.  

Pigem olen rahul Kappe, riiuleid on piisavalt, vaid riidekappi ei taha riided hästi ära mahtuda enam 

Pigem olen rahul kapp võiks olla veidi suurem, samuti ka külmkapp 

Pigem olen rahul The mattress could be better 

Pigem olen rahul one more closet and maybe 2 desks would be better, but it is fine 
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Täiesti rahul Vajadusel oleme ise täiendanud.  

Täiesti rahul Rohkem kui enam vajaminevat. 

Täiesti rahul Kõik vajalik on olemas 

Täiesti rahul Endine rektori mööbel 

Täiesti rahul kõik vajaliku minimum olemas 

Täiesti rahul 
Häirib toa uks. Kui naabrid oma uksi pauguga kinni panevad, sisi selle tagajärjel ka minu uks 

logiseb. Peab ukse vahele mingi paberitüki panema, sisi uks ei logise nii. 

Kuidas Te olete rahul: [WiFi kasutamise võimalusega oma toas] 

Ei ole rahul liiga aeglane ja halb signaal  

Ei ole rahul Väga kaua 

Ei ole rahul Wi-Fi kaob koguaeg ära. 

Ei ole rahul Wifi väga kõikuv ja aeglane, raske koolitööd teha 

Ei ole rahul it is very slow  

Pigem ei ole rahul WiFi katkeb pidevalt ära 

Pigem ei ole rahul 
Õhtuti on tavaliselt peaaegu võimatu minna ÕIS keskkonda või moodlesse, et teha sela 

koolitööd. 

Pigem ei ole rahul Suurem osa ajast ei ole võimalik kasutada. Isegi koolitöid ei saa WiFiga tehtud. 

Pigem ei ole rahul Vahepeal väga aeglane internett 

Pigem ei ole rahul Võrk nurjub ja pidevalt jookseb kokku 

Pigem ei ole rahul Õhtuti on wifi väga aeglane ja vahel on raske isegi kooliasju netis teha, sest internet jamab 

Pigem ei ole rahul tihti wifi on aeglane või ei laadi üldse. 

Pigem ei ole rahul Sometimes loses connection  

Pigem ei ole rahul always the WF don ´t work - always work so slowly 

Pigem olen rahul 
Aeg-ajalt wifi streigib, kuid samas toakaaslasel seda muret ei ole, seega ma polegi veel aru 

saanud, kas asi on minu arvutis või wifis. 

Pigem olen rahul Vahel kaob WIFI ära 

Pigem olen rahul Kui on audiomaterjalid, siis tihtipeale jääb toppama ja jookseb kinni 

Pigem olen rahul Vahel kaob ära WiFi ja ei saa kodutöid teha, nädalas esineb seda probleemibumbes 2 korda  

Pigem olen rahul 
Olen rahul, kuid oli parem, kui Wifi oli ainult ühe korruse peal, mitte nagu praegu, et kõikidel 

üks wifi 

Pigem olen rahul vahel esineb tõrkeid, internet on aeglane.  

Pigem olen rahul õhtul mõni kord ei tööta 

Pigem olen rahul nüüd WiFi on parem, kui enne  

Pigem olen rahul Mõnikord viskab levist välja. 

Pigem olen rahul WiFi jamab päris tihti, aga õnneks on mul vajadusel oma internet samuti olemas. 

Pigem olen rahul 
Levib tuppa ilusti küll, kuid aeg-ajalt just eriti peale seda, kui kõik ühe wifi alla läks, läheb 

nett ära mõneka minutiks, tavaliselt õhtuti juhtub seda 

Pigem olen rahul 
Varasemalt esines sageli internetiühendusega probleeme, nüüd vähem, kuid ikka on 

katkestusi. 

Pigem olen rahul 
Vahepeal nett kaob ära, kiilub kinni, ei tea kas see oleneb kasutajate arvust, üksvahe 

veebruaris ei olnud üldse internetti kaks päeva 

Pigem olen rahul õhtuti ..kui palju tahvast majas siis väga pidurdab 

Pigem olen rahul most of the time it is good, sometimes bad connection 

Täiesti rahul Levi on alati olemas 

Täiesti rahul Wifi olemas ja kiire.  

Täiesti rahul See aasta pole tõrkeid esinenud. 

Täiesti rahul Väga hea wifi on. Olen rahul. 

Täiesti rahul Internetiühendus on stabiilne ning täidab kõik vajadused. 

Täiesti rahul Mul on on-line ühendus 

Täiesti rahul Enamasti töötab hästi 
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Täiesti rahul 
Kasutan oma internetipulka, seega ei oska kommenteerida wifit aga hea on teada, et vajadusel 

saan wifit kasutada 

Täiesti rahul Enamasti töötab wifi hästi, harva on olnud levi probleeme. 

Täiesti rahul Sometimes wi-fi is so slower, but it is normal, when it is connected to wi-fi many people 

Kuidas Te olete rahul: [Õppimistingimustega üliõpilaskodus] 

Ei ole rahul 
Pole võimalik õppida, kui teine inimene on toas. Samuti ei saa minna kuskile mujale, sest 

sellist asja polegi ühiselamus. 

Ei ole rahul Ta lihtsalt ei tööta 

Ei ole rahul 
Naabrite vali muusika kuulamine, laulmine, rääkimine, tegutsemine häirib õppimist, sest 

seinad on nii õhukesed 

Ei ole rahul need ei ole...1 laud toas kahe inimeste jaoks... selle taga peame mõlemad õppima ja sööma... 

Ei ole rahul it is very noisy  

Pigem ei ole rahul WiFi on kehva 

Pigem ei ole rahul No studying spaces besides the room 

Pigem olen rahul Laudade küljes võiks olla ka pisike lamp. 

Pigem olen rahul Seinad kostavad läbi, vahel on raske konsentreeruda  

Pigem olen rahul Probleeme tekitavad elanikud, mitte miski muu - kisa käib hilisõhtuni. 

Pigem olen rahul Ei kasuta 

Pigem olen rahul 
Olen pigem rahul, sest ühiselamu elanikud on enam vähem rahulikud ja käitumine ka 

normaalne 

Pigem olen rahul 
arvuti kasutamise ruumis võiks olla printer mida saaks kasutada, kuna kooli on vaja esitada 

paberkandjal töid. 

Pigem olen rahul On lauad,kus saab õppida 

Pigem olen rahul All arvutide juures vöiks olla ka printer! 

Pigem olen rahul 
Hea, et on olemas suur köök suure lauaga. Samuti kaks arvutit esimesel korrusel on 

suurepärane võimalus. 

Pigem olen rahul 

isiklikuks õppeks tingimused on, kuid kui saan kokku kursusekaaslasega, kellega tahame 

koos õppida, siis ruumi ei jätku - tahaks mingit tuba, kus oleks diivan, suur laud ja isoleeritud 

koht, et saaks sinna minna õppima või hoopis puhata. See võiks olla n-ö külaliste ruum 

Pigem olen rahul Aruvit ruumis võiks olla ühis kasutatav printer. 

Pigem olen rahul 
a studyroom would be good, or an extra desk in the room, not possible to sit with two at one 

desk, 

Täiesti rahul Tool ja laud on olemas 

Täiesti rahul + 

Täiesti rahul Üldiselt on vaikne. 

Täiesti rahul 
Polegi midagi öelda, kui vaid seda, et valgustus võiks parem olla ja toas võiks olla ka riiuleid, 

kuhu saaks oma raamatuid, vihikuid panna. 

Täiesti rahul Ei seega keegi  

Täiesti rahul vaikne ja rahulik 

Täiesti rahul Üldjuhul oli rahulik ja sai kenasti õppida.  

Täiesti rahul väga hea nabrinna, leidsime ühis keel, ei sega teine teisele  

Täiesti rahul Ei saa kurta, toas on vaikne, laud ning tool on olemas. 

Täiesti rahul Vajadusel on olemas arvuti esimesel korrusel, see on hea. 

Kuidas Te olete rahul: [Üldruumide puhtusega] 

Ei ole rahul 
Duširuumi põrandad ja seinad on rohelised juba. Köök ja WC on koguaeg must, keegi enda 

järelt ei korista. 

Ei ole rahul 
Võrreldes varasemaga ei tekita elanikud nii palju "läbu". Nüüd paistab rohkem koristaja 

lohakas töö välja. Dussiruumi põrandatel on näha nn veemustust (katlakivi laadne) , mida 
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tuleks spetsiaalsete vahenditega pesta. Lisaks võiks ka dussikardinaid pesta, sest dussiruumi 

kasutatakse päris sageli ja need ikkagi määrduvad. Samuti on uutel kraanikaussidel, nii WC 

ja  köögi kõrvalruumis, pruunid laigud ning on näha, et neid ei puhastata korralikult.  

Üldruumide seinad on mustad ja neid pole pikka aega puhastatud (köögi sein kraanikausside 

juures). Samuti on köögi ja koridori põrand must. Lisaks kui koristaja ka peseb põrandat siis 

pärast kogu ruumis levib väga ebameeldiv lõhn ( vb tuleks vett sagedamini vahetada).  

Pigem ei ole rahul Asi on selles, et inimesed ei hoia puhtust 

Pigem ei ole rahul koridorid on tihti mustad 

Pigem ei ole rahul 
Duśiruumide kanalisatsiooni toru koht on enamasti juuksekarvu täis. Ka köök on enamasti 

musti nõusid täis ning kraanikausid väga määrdunud, eriti nädalavahetuseti. 

Pigem ei ole rahul 

Tualett ja duširuum on üldiselt alati puhtad, kuid köögis jäetakse alatihti prügi vedelma, 

toidujäätmeid ei koristata üliõpilaste poolt. Samuti pliidi kohal asuvad ventilatsioonid ei 

tööta, on väga mustad ja undavad koledasti. Ise neid puhastada ei oska.. 

Pigem ei ole rahul 

Tunduv, et tudengid ei oska enda järel koristada. See on šokeeriv. Olen enamuse elust 

korterites elanud ning ei ole kunagi sellist probleemi olnud, et keegi koristada ei oskaks. 

Ühised Tualettruumid on räpased/täis oksendatud. Puhas on vaid naiste wc, senini. 

Pigem ei ole rahul 

Koristajast on kahju. Ta teeb oma tööd väga hästi. Aga kahjuks ei oska inimesed ise korda 

hoida. Pidevalt on köögi kraanikausis toidujäätmed või wc-s on potiäär täis lastud ning wc 

kraanikauss ära lagastatud või ka sinna toitu visatud. Dussiruumis on pidevalt kellegi suur 

juuksepahmakas ära voolus. 

Pigem ei ole rahul 
Õppeaasta algul koristati üldruume korralikult. Nüüd teeb seda koristaja üsna laisalt. 

Näiteks on kraanikausid tihti väga räpased, põrandad puru täis. 

Pigem ei ole rahul Köögis on pidevalt mustad nõud, vannitoa kraanikauss on pidevalt jama täias aetud 

Pigem ei ole rahul 
WC pott koguaeg puhastamata, köögis kraanikausis koguaeg toidujäätmed, mis haisevad ja 

vannitoas isegi ka, duširuumis  põrand on paksult juuksekarvu täis 

Pigem ei ole rahul 
Tüdrukute wc/vannituba läheb päeva peale jube kiiresti räpaseks, põrand on kraanikausi 

juures märg jne, muidu muude kohtade üle ei saa nuriseda 

Pigem ei ole rahul 

Uue koristaja tulekuga on koristamis kvaliteet tunduvalt langenud. Wc-de kraanikausid on 

nii mustad ja kattu täis, wc-pottide prill-laulad on ka nii mustad. Wc-s võiksid olla seintel 

antiseptika aine. 

Pigem ei ole rahul 
koristaba peseb tuba 5 minuti eest..majas elab palju rahvast ja peab korralikult koristada et 

ennetada infektsioonid... 

Pigem ei ole rahul here is system - If i want to use somethig I must clean before it 

Pigem ei ole rahul 
Public facilities are clean only when cleaning woman cleaned them before. Because on my 

floor there aren´t people who clean after cooking, using toilet, shower and so on. 

Pigem olen rahul 
Kaasüürnikud kahjuks ei oska kõik puhtust pidada, eriti duširuumis, kus dušikabiinid on 

eelmiste käijate juuksekarvu täis. 

Pigem olen rahul 

Koristaja annab endast maksimumi, vaid kaaselanikud võiks nt tualetis kui lasevad mööda 

enda järelt ise ära korjata, kraanikausist enda toidujäägid ja hambapasta jäljed eemaldada 

ning duśśi alt enda järelt juuksekarvad koristada.  

Pigem olen rahul Mõned elanikud võiksid olla hoolsamad 

Pigem olen rahul Eelmine koristaja koristas paremini 

Pigem olen rahul Mõnikord puhtamad teinekord jällegi mitte nii puhtad 

Pigem olen rahul elanikud mõni kord ei hoolitse puhtusest 

Pigem olen rahul Kõik ühikaelanikud ei korista enda järgi 

Pigem olen rahul Endine koristaja koristas perfektselt. 

Pigem olen rahul 

Enamasti on kõik korras ja puhas, aga leian et iga elanik võiks enda järelt ise ka koristada 

(nt kraanikaussi toidujätmeid mitte jätta, peale pliidi kasutamist pliidi lapiga üle tõmmata 

ning toaletis käies veenduda, et WC pott on peale lahkumist puhas.)  

Pigem olen rahul Should be also cleaned on Saturdays 

Pigem olen rahul 
the cleaningpeople do good, but sometimes there is no dishwashing soap or a dirty sponge 

to wash the dishes with. Also the towels in the kitchen never get washed... 

Pigem olen rahul the mates don't keep very clean in some  of public places - kitchen and toilet  

Täiesti rahul Koristajad on väga tublid, kahju, et mõned elanikud ei oska seda puhtust hoida 

Täiesti rahul Korras 

Täiesti rahul olen rahul 

Täiesti rahul sometimes we didnt have dish soap 
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Kuidas Te olete rahul: [Pesemisvõimalustega] 

Ei ole rahul dušširuumid on sageli mustad, dušširuumides ei ole riiuli, kuhu asjad panna ! 

Pigem ei ole rahul Pesema saab minna ainult üks inimene korraga 

Pigem ei ole rahul Pesuruumid  on tihti mustad 

Pigem ei ole rahul Ühiskasutuses ja mustad kohad. 

Pigem ei ole rahul 

Varem oli üks dušširuum, kus sai rahulikult toimetsda, nüüd on kolm ühes ruumis ja wc seal 

samas, esiteks tuuletõmbega on alati tunda külma jalgadel ja teiseks see kardin kleepub vastu 

jalgu. 

Pigem ei ole rahul Puudub võimalus uks lukustada. Privaatsus on minimaalselt tagatud kardinaga. 

Pigem ei ole rahul 
Oleks hea, kui pesumasinad olid igal korrusel. Ei ole mugav 5dast korrusest kogu aeg joosta 

esimesele, et riideid pesta 

Pigem ei ole rahul 

Pestes saab küll kardina ette tõmmata,aga ei meeldi see, et riidest lahti peab kõigi ees võtma 

ja oma asjad eemale jätma. Dušši osa võiks niipalju suurem olla,et saaks kõik oma asjad 

sinna kardina taha kaasa võtta 

Pigem ei ole rahul 

Iga kord kui pesema soovin minna, pean 15-20 min ootama. Üks dušikabiin terve korruse 

peale on liiga vähe. Võiks siis teisel korrusel naiste duširuumis vahekardina ette panna, et 2 

inimest saaks korraga pesema minna!! 

Pigem ei ole rahul Mõnikord on keeruline jaole saada, eriti õhtuti, et pesema saada. 

Pigem ei ole rahul The shower don ´t work so much (not a lot of water)  

Pigem olen rahul 
Korruse peale on kaks duši, minubarvates liiga vähe. Ühes ruumis on küll olemas kaks duši, 

aga nende vahele ei ole pandud seina, seega käivad kõik üksi 

Pigem olen rahul natuke tahaks privatsus  

Pigem olen rahul Korralikud 

Pigem olen rahul 

2 korruse dussiruumi aken võiks olla täiesti kinnikaetud, kuna on väga ebamugav riideid 

vahetada, kui vastasmaja rõdul suitsevad mehed aknast sisse vaatavad. Aken on millegipärast 

ülevamalt poolt kinni katmata, selle pimenduskattega. Võiks kinni katta.  

Pigem olen rahul 
Vahepeal kui kaks dušši kabiini on hõivatud, kolmandal ei ole kuuma vett üldse (5 korrus, 

akna juures olevas kabiinis). 

Pigem olen rahul 
Duširuumid on alalõpmata juuksekarvu täis. Kuna ise koristan enda järelt kõik "jäägid" ära, 

siis ootaks ka teistelt samasugust käitumist. 

Pigem olen rahul 
muidugi meeldiks mulle rohkem kui vannituba või dušš oleksid boksis, mitte koridoris. 

Praegune dušš on päris hea. Mulle meeldib 

Pigem olen rahul 
Kõik, kes käivad seal tõmbavad nii tugevasti duääikaardinat, et kaardin lendab konksudest 

välja ja see asemel, et tagasi panna, see kaardin jääbki niimoodi rippuma. 

Pigem olen rahul Korrusekaaslased võiksid peale pesemist juuksekarvad äravooluaugust ära korjata. 

Pigem olen rahul oleks hea kui oleks võimalus triikida 

Pigem olen rahul 2 euro is maybe too much, 1 euro is more fair 

Täiesti rahul Uus remonditud duśiruum on väga mugav 

Täiesti rahul Piisavalt ruume, ma ei ole siiani veel pidanud järjekorras passima. 

Täiesti rahul 3ndal korrusel on korralik pesemisruum 

Täiesti rahul eoman eraldi duširuumi 

Täiesti rahul on võimalus kasutada pesu masinad 

Täiesti rahul Pole probleeme olnud 

Täiesti rahul Väga mõnus dušš on. 

Täiesti rahul Dussiruumis võiks veesurve tugevam olla.  

Täiesti rahul very good 

Kuidas Te olete rahul: [WC-ga] 

Ei ole rahul Vana 

Ei ole rahul 
Jutt siis tüdrukute dušširuumi wcst. Ukselukk logiseb igatepidi ja on aja küsimus, millal see 

enam ei tööta. Wc potist ei lähe üsna tihti asjad alla. 
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Ei ole rahul it is only 1 for so much girls  

Pigem ei ole rahul WC on tihti mustad 

Pigem ei ole rahul Puhas on duširuumiga seotud wc. Sellega olen rahul. Ühine aga mitte.  

Pigem ei ole rahul Koguaeg puhastamata, naiste hügieenitarbed prügikotis koguaeg nähtaval, halb lõhn Koguaeg 

Pigem ei ole rahul WC-d on sageli mustad 

Pigem ei ole rahul 
Võiksid olla puhtamad ja võiks olla mingi õhuvärskendus süsteem, sest olgem ausad, peale 

mõnda inimest on sinna võimatu sisse astuda, sest kohe tekib okserefleks. 

Pigem ei ole rahul 
Poisid ei lase prilllauda alla. Prilllauad alati mustad, enne kasutamist peab ise need puhtaks 

nühkima. Mõned ei oska korralikult WC käia. 

Pigem ei ole rahul toalet is always dirty, but it is problem another girl - they must clean toalet after using 

Pigem olen rahul WCd on vahepeal üsna räpased 

Pigem olen rahul 

No ausalt võin maksta selle paar euri juurde, kui seal oleks WC paber olemas. Nagu 

naljanumber, et igaüks kõnnib enda rulliga ringi, ja ega seda kuskile panna ka pole selleks 

paariks minutiks. Põrandad mustad ja ei taha panna, kraanikauss koguaeg märg.  

Pigem olen rahul Kõik kaasüürnikud kahjuks ei oska kõik puhtust pidada, enda järel koristada. 

Pigem olen rahul Kaaselanike mööda laskmine häirib, muus osas ok.  

Pigem olen rahul Meeldivad WCd, mis asuvad duššis 

Pigem olen rahul 4 korruse esimesed wc on kitsad ja kehva valgustusega 

Pigem olen rahul 
WC- poti harjad võiks välja vahetada. Ning osadel korrustel on wc uste lukud väga imelikult 

ära parandatud (lohakalt) 

Pigem olen rahul Seal võiks olla väike äär, kuhu saaks toetada hetkeks käteräti või WC-paberi rulli.  

Pigem olen rahul korralikud ja puhtad 

Pigem olen rahul Kõik ühikaelanikud ja ei järgi puhtust enda järgi 

Pigem olen rahul 
Leian, et iga elanik võiks peale WC's käimist veenduda, et WC pott on puhas, kui see seda 

pole, siis ilusti puhtaks teha! 

Pigem olen rahul mõned lukud on katki 

Pigem olen rahul the trahbin is dirty with the toiletpaper because it is open 

Pigem olen rahul Same answer like 14.1. 

Täiesti rahul Uues remonditud WC-d 

Täiesti rahul Korras 

Täiesti rahul toas on WC 

Täiesti rahul Üld-WCruumis valgustus ei ole piisav. 

Täiesti rahul palju potte, kõik hasti 

Kuidas Te olete rahul: [Pesu pesemise võimalustega] 

Ei ole rahul Muudes ühikates tasuta, siin maksab 2 euri. Miks? 

Pigem ei ole rahul Sama 

Pigem ei ole rahul 
Tihti tekib järjekord nii pesumasinale kui ka kuivatile ja seetõttu võib pesupesemine venida 

väga pikaks. 

Pigem ei ole rahul maksma peab, maja taga ühikas ei pea maksma näiteks 

Pigem ei ole rahul 
Välistudengid jätavad oma pesu masinatesse ja ei arvesta sellega et teised tahavad ka pesta 

ja ootadki tund aega et keegi omanik võtaks oma pesu ära sealt  

Pigem ei ole rahul Ma siin ei ole pesu pesnud, liiga kallis. Saan alati asjad koju kaasa võtta 

Pigem ei ole rahul 
Oleks hea, kui pesumasinad olid igal korrusel. Ei ole mugav 5dast korrusest kogu aeg joosta 

esimesele, et riideid pesta 

Pigem ei ole rahul Ise ei kasuta, kuid tean, et üks pesumasin ja üks kuivati on terve ühika peale liiga vähe 

Pigem ei ole rahul pesumasinad ei pese normaalselt, pesu on must, pean veel 2 eur selle eest maksma ! 

Pigem ei ole rahul 

mulle ei meeldi, et selleks, et pesta, ma pean minema 1 .korrusele, kui elan 5ndal ning lisaks 

sellele on ka deadline ehk öösel ma ei saa seda pesta või võtta seda siis, kui panin veidi hilja 

pesu pesumasinasse. Masinaid võiks ka rohkem olla, päris tihti neid ei jätku kõigile 

Pigem olen rahul Kellaaeg võiks olla sama mis öörahuga, mitte mingi eraldi aeg.  

Pigem olen rahul Võiks olla üks kuivati lisaks ning hind madalam. 

Pigem olen rahul Esimesele korrudele võiks pääseda iga hetk 
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Pigem olen rahul Ei ole kasutanud seda teenust 

Pigem olen rahul 
Võiks olla võimalus ka muid rahatähti kasutada peale 1 ja 2 euroste. Või näiteks kas või 

pangakaardiga maksmise võimalus.  

Pigem olen rahul Ei kasuta võimalust, kuid kurta ka ei saa. 

Pigem olen rahul Kas seal on triikraud, mida saaks kasutada? 

Pigem olen rahul Võiks olla  tasuta või 1 euro 

Pigem olen rahul Hea, et pesemisprogrammid ei ole pikad.  

Pigem olen rahul Pole ise siin pesu pesnud, olen kuulnud et kuivati on pidevalt hõivatud. 

Pigem olen rahul 
Kuivateid on vaid 1, see tekitab väheke probleeme, kui on palju neid, kes pesu pesta 

tahavad ja siis tõstetakse teiste pesud pesumasinast välja. 

Pigem olen rahul Tegelt ma pole kordagi kasutanud seda võimalust aga ma arvan, et seal kõik sujub. 

Pigem olen rahul Ei ole kordagi kasutanud.  

Pigem olen rahul parem kui igal korrusel on paar pesumasinad 

Pigem olen rahul better 1 euro for doing laundry 

Pigem olen rahul I am pleased with this, but it is so expensive to pay 2 euro for 1 wash 

Täiesti rahul Hea võimalus, mitte liialt kallis ning on mugav.  

Täiesti rahul Ei ole olnud vajadust kasutamiseks. 

Täiesti rahul Korras 

Täiesti rahul Pesen kodus 

Täiesti rahul Hea, et nüüd saab ulma aega broneerimata kasutada 

Täiesti rahul kasutan pesu masinad 

Täiesti rahul Ei kasuta seda võimalust. 

Täiesti rahul Tegelikult pole kasutanud aga väga hea, et on selline võimalus. 

Täiesti rahul 
Pesemisvõimalused on head, kuid sageli unustavad inimesed oma pesu tundideks 

masinasse. 

Täiesti rahul it is OK but here is not too much place for drying 

Kuidas Te olete rahul: [Köögiga]  

Ei ole rahul Pliit ja kraanikausid ainult. 

Ei ole rahul Ei tööta  

Ei ole rahul ei tööta õhupuhastaja, pliit on vana 

Pigem ei ole rahul Pliidid on mustad ja toit valmib kaua. 

Pigem ei ole rahul Veesurve kraanist on väike. 

Pigem ei ole rahul 
Ei meeldi, et peab alati kööki minnes kõik asjad kaasa vedame, et köögis pole kappe kuhu 

asju panna ja osad ühisnõud võiksid ka olemas olla 

Pigem ei ole rahul 
Pliidid on vanad ja töötavad aeglaselt, kraanikauss koguaeg toidujäätmeid täis, võiks 

mikrolaineahi olla, sest seda toas ju olla ei tohi. 

Pigem ei ole rahul 
Köök on viimasel ajal samuti väga räpane, inimesed jätavad igasugu jääke kraanikaussi ja 

selle kõrvale, pliiti ei puhastata peale söögitegemist. 

Pigem ei ole rahul 
Pidevalt on seal must, üks kõik mis hetk sisse ka ei lähe, on kraanikausid toidujäänuseid täis 

ja kraanikausi laud on must. 

Pigem ei ole rahul kõik on vana 

Pigem olen rahul On vaja uus elektripliit 

Pigem olen rahul 
Muidu olen köögiga täiesti rahul, kuid kaaselanikud ei kipu seda puhtana hoidma. Tihti on 

kraanikauss väga määrdunud. 

Pigem olen rahul Mustus endiselt. Õnneks vahetati pliidid välja, muidu jäigi sinna süüa tegema. 

Pigem olen rahul Ei kasuta. 

Pigem olen rahul Vähemalt on koht, kus saab süüa teha. 

Pigem olen rahul Tudengid jätavad ruumi siiski tihti räpaseks.  

Pigem olen rahul Väsitav on vahest kõiki asju ekstra kööki vedada 

Pigem olen rahul Ei ole midagi erilist 

Pigem olen rahul Köögis võiksid olla kapid, ei peaks oma asju tassima kogu aeg köögi vahelt, jube tüütu..  

Pigem olen rahul kasutan uued  pliidid 
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Pigem olen rahul 
Oleks tore, kui mikrolaineahi oleks köögis ka. Sobiv pistik on ainult kraanikausside juures, nt 

kui on vaja blenderid kasutada. (üks pistikutest ei tööta). 

Pigem olen rahul 
kõik on hea, meeldib et toodi uued pliidid, kuid sooviks mikrolaineahju, et kiiremini 

soojendada toitu ning mitte laenutada pliiti nii et teised kellele seda rohkem vaja, oodaksid 

Pigem olen rahul 

Häirib see, et õpilased ei kasuta pliidi kohal olevat ventilaatorit, pärast terve koridor haiseb 

söögi järgi. Ja päris tihti on jäetud pliit tööle peale söögitegemist, mitmeid kordi olen ise 

kinni pannud. (4 korrus) 

Pigem olen rahul Needs a toaster 

Pigem olen rahul 
often the kitchen is dirty. BUt when the cleaner clean this place it is perfect but another 

people don´t clean place after using 

Pigem olen rahul 
not enough plates and spoons, forks, knives, cups,.. maybe because people leave it in their 

room or because the people with the other kitchen take it to theirs, i dont know. 

Pigem olen rahul The kitchen in our floor needs some more plates 

Pigem olen rahul lack of bacic equipment (plates,dishes,forks,spoons) 

Pigem olen rahul we don't have toaster  

Täiesti rahul Üldiselt ei kasuta, käin ainult nõusid pesemas. 

Täiesti rahul Aitäh uute pliitide eest 

Täiesti rahul Miniköök on toas 

Täiesti rahul Söögilõhnad levivad tihti tubadesse. 

Kuidas Te olete rahul: [Asjaajamisega üliõpilaskodus]  

Ei ole rahul 
Kui toas vaja mingit asja korda ajada , nt : uusi pistikuid vms, siis läheb mitu nädalat aega, et 

aru saada, et mind on unustatud. Pean uuesti üle küsima minema.  

Ei ole rahul Monika should learn to speak English  

Pigem ei ole rahul 
Väga ebaviisakas juhataja. Sisse kolides ülbitses. Uued elanikud, kes pole kunagi ühiselamus 

elanud, ei või midagi küsidagi, ei vastata või saad väga nõmeda vastuse.  

Pigem ei ole rahul Monika should learn to speak English  

Pigem olen rahul - 

Pigem olen rahul 

Töömees võiks oma tööd korraliukmalt teha või siis vahepeal ise käija ja vaadata, kas kuskil 

on miskit katki (mõtlen üldruume, wc uste lukud). 2 korruse wc lukk, mis on dussiruumi 

juures on ka väga lohakalt parandatud.  

Pigem olen rahul juhataja alati saab kätte ja rääkida olukorraga 

Pigem rahul I prefare payig by credit card - it is beter than cash 

Pigem rahul sometimes hard to communicate but it is finne, monika is friendly 

Pigem rahul nice dorm manager but she doesnt speak english 

Täiesti rahul Juhataja on koha peal olemas ning kui ei ole, siis saab helistada ning aitab ka siis meeleldi :) 

Täiesti rahul 
Moonika alati väga abivalmis ja avatud, kõik küsimused ja probleemid on alati leidnud 

lahenduse. 

Täiesti rahul 
Kiidan väga juhataja M. Alasoo'd! Ta on alati väga konkreetne ja vastutulelik, kus vähegi abi 

vaja! Tänan teda!!! 

Täiesti rahul Sujuv, viisakas. Kiidan 

Täiesti rahul Kõik toimub meilits 

Täiesti rahul Pole probleeme esinenud 

Täiesti rahul Olen alati kiire ja sõbraliku vastuse saanud, kui on mingi mure. 

Täiesti rahul Juhataja on väga tore ning vastab kirjadele kiiresti. Informatsioon liigub! 

Kuidas Te olete rahul: [Öörahu tagamisega] 

Ei ole rahul Seinad paberõhukesed, välistudengid teevad palju lärmi 
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Ei ole rahul 
Naabrid kuulavad muusikat kõvasti, vaatavad filmi ilma kõrvaklappideta, naeravad ja joovad 

nii, et magada ei saa. 

Ei ole rahul sound insulation needed 

Pigem ei ole rahul On tulnud ette lärmi teistel korrustel, mis kestab hommikuni 

Pigem ei ole rahul 
Tihti on ikkagi olukorda kus mingi pidu läheb öösel kell üks lahti ja kunas seinad on paberist 

on võimatu magada.  

Pigem ei ole rahul 
Tundub, et tudengid suhtuvad korrale kutsujatesse põhjendamatu ebaviisakusega ning 

lärmavad edasi. 

Pigem ei ole rahul 
Pidev muusika kõva kuulamine, mis kostub liiga palju läbi seinte, koridoris kõndimine öösel 

kõva häälega, kõva häälega seksimine, mis kostub läbi seinte 

Pigem olen rahul Koik on korras 

Pigem olen rahul Vahest on noored väga lärmakad 

Pigem olen rahul Seinad on paberist, naabrid võiksid vaiksemalt üksteisega jutustada peale öörahu saabumist. 

Pigem olen rahul pidutsemine on harva juhus 

Pigem olen rahul 
Minul kaebusi pole, aga olen kuulnud teistelt, et minu korruse peal on keegi, kes öörahust 

kinni ei pea. 

Pigem olen rahul 
mõnikord korrusel on kuulda naermist, rääkimist koridoris. Samuti on päris hästi kuulda seina 

tagant, kui inimesed valjusti rääkivad või naeravad. See segab 

Pigem olen rahul 

Vahepeal oli vaiksemaid perioode, kuid viimasel ajal inimesed kõrvaltubades kilkavad ja 

räägivad liiga kõva häälega, isegi pärast kahtteist öösel. Õnneks keegi kõvasti muusikat ei 

kuula ja pidusid ei korralda. Samuti tõstetakse kõrvaltubades mööblit öösiti ringi, mis tekitab 

piisavalt kõva lärmi.  

Pigem olen rahul 
juhtub kui hommikul tuled kõrgkooli keegi oksendas koridoris või öösel keegi tuli joobes ja 

karjub laulab jne... 

Täiesti rahul 
Siiani probleeme pole olnud, kui ka kellelgi valjem muusika või jutuvada on olnud, on 

saanud lihtsalt pöörduda nende poole, peale mida vaikus ja rahu.  

Täiesti rahul Harva kui on lärmi öösel 

Täiesti rahul Minu öörahu pole keegi kunagi seganud.  

Täiesti rahul no problems with noise 

Kuidas Te olete rahul: [Üliõpilaskodu teenusega] 

Pigem ei ole rahul Inimesed kes ei ela meie uliopelaskodus parkivad oma autod meie parklas 

Pigem ei ole rahul Sellise toa eest ja tingimuste eest liiga palju raha küsitud. 

Pigem olen rahul mida vaja võib selgitada ja kasutada 

Täiesti rahul Elamiskoht on olemas ja seal saab kenasti ära elada 

Täiesti rahul 
Üliõpilaskodu on hea asukohaga, bussiliiklus on stabiilne, arved saabuvad õigeaegselt. Ei saa 

kurta. 

Täiesti rahul Hinna ja kvakiteedi suhe on normaalne 

Täiesti rahul Muidu nii kaua poleks suutnud elada 

Kuidas Te olete rahul: [Turvalisusega] 

Ei ole rahul 

Olen märganud, et tihti on korruste uksed avatud- lahti jäetud: lukuasend on pandud avatud 

asendisse (eelkõige on ilmselt suitsetajad need, kes selle lahti jätavad). Ja vahel on selle tõttu 

ka kartus õhtul -öösel tualetti minna. 

Ei ole rahul 

ei ole kokku puutunud, aga meie toa uksed ei ole head ja lukud on keskmised. kui oli lukk 

katki ühikameister parandas aga ütles et ta on vana ja kiire jalle laheb katki ja peame oma 

raha eest (JALLE) uus paigaldada 

Pigem ei ole rahul Väga tihti korrusel on võõrad inimesed, see ei ole väga meeldiv 

Pigem ei ole rahul 
we have some accidant in our floor. Somebody cook egs in the night and forget it. 

Everywhere was smoke - but fire control didn ´t work. I think that it is big problem 

Pigem ei ole rahul One night it should be a fire in the kitchen in the third floor and fire detector didn´t work. 
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Pigem olen rahul korras 

Pigem olen rahul Vahepeal oli köögis suitsuandus kinni teibitud, mis on väga ebaturvaline. 

Pigem olen rahul Ainult uksekaardiga saab igalepoole, see on hea 

Pigem olen rahul 
Vahepeal liiguvad korrusel kahtlased isikud, kes arvatavasti uurivad ajutiselt, aga mõned 

nendest (mehed) joovad köögis. Õnneks videokaamerad nüüd olemas. 

Pigem olen rahul korrusel käivad täiesti tundmatud mehed. Aasta algusel mõned isegi jõid köögis 

Pigem olen rahul 
Vahel ma ei ole kindel kes minu järel siseneb või kui ma väljun uksest, eriti kui ma et 

inimene on oodanud sissepääsu.  

Täiesti rahul Alarmid töötavad ja võõrad elanikud ei pääse ühikasse 

Täiesti rahul 
Kiipkaardiga liikumine on küll väga hea viis turvalisuse tagamiseks, kuid kui see tuppa 

unustada ja eriti nädalavahetusel, siis tekib suur probleem kuidas uuest tuppa saada. 

Täiesti rahul turvauksed annavad kindlusetunde 

Täiesti rahul Pole tundnud hirmu ja ka varguste ohvriks pole langenud 

Täiesti rahul tunnen turvaliselt 

Täiesti rahul kunagi ei olnud sellega probleeme 

Täiesti rahul feel safe 

Kuidas Te olete rahul: [Jalgratta hoidmise võimalusega (kui vajate jalgratta hoidmise 

võimalust)] 

Ei ole rahul 
Kahjuks on all korrusel niipalju rattaid, et sinna oma ratast juurde tuua tundub täiesti 

ebamõistlik. 

Ei vaja jalgratta hoidmise 

võimalust 
ei oma rjalgrattas 

Ei vaja jalgratta hoidmise 

võimalust 
ei ole vaba kohta ....hoiame toas 

Pigem ei ole rahul 

Muidugi on hea, et saab jalgratast hoida siseruumis aga turvakaamera on ainult ühte kohta 

haarav. Võiks olla rohkem kohti kuhu ratas kinnitada (viimasel ajal on palju rattaid 

hoiukohtades). 

Pigem ei ole rahul Pole head kohta ja suve perioodil on palju rattaid, sageli ei jätku kõigile kohta 

Pigem ei ole rahul Vähe ruumi rattadele.  

Pigem ei ole rahul võiks olla rohkem kohti 

Pigem ei ole rahul Tahaks tuua ja oma ratta, kuid näen et olemasolevad kohad on kõik hõivatud  

Täiesti rahul Siiani on kohti jätkunud. + siseruumid = väga super tingimused. 

Kuidas Te olete rahul: [Parkimisvõimalustega (kui vajate auto parkimiskohta)] 

Ei ole rahul Inimesed kes ei ela meie uliopelaskodus parkivad oma autod meie parklas 

Ei ole rahul Jään pidevalt pori sisse kinni, vahest ruumi pole 

Ei vaja auto parkimiskohta 
Ei pargi, kuid kui vaadata seda platsi, siis porisel ajal jääb küll sinna kinni, ja peale maa 

külmumist lihtsalt võib ära lõhkuda oma auto. 

Ei vaja auto parkimiskohta Majatagune parkla on väga- väga porine.   

Ei vaja auto parkimiskohta ei oma auto 

Ei vaja auto parkimiskohta 
Kuigi ma ei kasuta parkimisvõimalust, siis minu meelest võiks parkla korras olla, sest 

kevadel oli seda sopakünkaid kohutav jälgida. 

Ei vaja auto parkimiskohta PARKLAT EI OLE 

Pigem ei ole rahul Parkla on mudane, auto jääb kinni. 

Pigem ei ole rahul Paljudel on vist paar autot,ma ei tea,aga lihtsalt mõnikord ei ole vaba kohti 

Pigem ei ole rahul 

Parkla koguaeg täis - eriti siis kui on vihmane ilm, siis pool parklat täiesti mudane, kuhu 

autoga minna ei saa, sest võib kinni jääda, ja tänu sellele, et saa autot sinna parklasse 

parkida. Parklast lahkudes on auto porine. 
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Pigem ei ole rahul Vahepeal pole ruumi parklas 

Pigem olen rahul Vahel raske leida parkimiskohta. Hoov on väga mudane ja roobastesse sõidetud. 

Pigem olen rahul Peale tõkkepuu panemist pole pidanud autot tee äärde jätma. 

Pigem olen rahul Kahjuks kevadel on seal väga mudane 

Pigem olen rahul 
Muidugi on väga hea, et maja taga on hoov ja nüüd ka tõkkepuu, aga seal on märjal ajal 

porine ja see on halb, ehk mõni koorem killustikku aitab seda parandada? 

Pigem olen rahul 
Mõned tutavad kes tulevad külla parkivad oma autosi sissenes parklas, ja mõned parkivad 

autod lohakasti 

Pigem olen rahul 

Majatagune on väga sopane, kui oleks võimalik sinna näiteks mingit killustiku panna, et 

autod ei upuks sopa sisse, siis oleks väga tore. Aga üldjuhul ei virise, sissepääs on tagatud 

ainult meie ühiselamu inimestele ning meeldiv, et selline võimalus olemas on. 

Täiesti rahul Tõkkepuu on väga suur samm edasi. 

Kas Teie arvates on üliõpilaskodus piisavalt rahulik? 

ei Lärm algab siis kui tudengid koju jõuavad ning kestab vahel kolmeni öösel.  

ei NAABRID! 

ei 
Kuna naabrid ei oska/taha teistega arvestada, küll käib mingi nutmine ja tampimine, siis 

järgmine hetk käib mingi niisama imelik kilkamine. 

jah Enamasti piisab seinale koputamisest. 

jah 
Probleeme pole olnud, mingeid pidusid vms ei ole, naabrid küll kostavad läbi seinte, aga 

mitte üle kõrvaklappide.  

jah 

Juhataja M.Alasoo on piisavalt selgelt väljendanud oma seisukohta öörahu rikkujate suhtes 

ja nagu olen kuulnud- teistes linna ühiselamutes on asjalood öörahuga üsna halvad. Nii, et 

tänu Juhataja M. Alasoo'le!!! 

jah Vahest on pisut lärmi, aga see ei ole elanike, pigem väga kajavate koridoride süü 

jah kord majas olemas 

jah Üliõpilased on vaiksed, pidutsemist pole tähendanud 

Kui tihti kasutate üldkasutatavaid arvuteid? 

ei ole kordagi kasutanud mul on oma 

ei ole kordagi kasutanud puudub vajadus, endal arvuti olemas. 

ei ole kordagi kasutanud Kastutan oma arvutit. 

ei ole kordagi kasutanud Mu on endal arvuti 

ei ole kordagi kasutanud Oman isiklikku arvutit. 

ei ole kordagi kasutanud Endal arvuti olemas 

ei ole kordagi kasutanud On oma arvuti 

ei ole kordagi kasutanud Oma arvuti  

ei ole kordagi kasutanud kasutan oma arvutit 

ei ole kordagi kasutanud 

oman oma sülearvutit või teen kooliasju koolis. Käiksin arvutiruumis, kui seal oleks 

võimalik printerit kasutada. 

ei ole kordagi kasutanud 

Pole kasutanud, sest oman ise arvutid, aga kahjuks oleks vaja printida, kuid selleks 

võimalused puuduvad.  

ei ole kordagi kasutanud Olemas oma arvuti 

ei ole kordagi kasutanud oma arvuti 

ei ole kordagi kasutanud pole vaja olnud 

ei ole kordagi kasutanud Tegelikul 1 korra pidin kasutama. Aga ma ei tee seda regulaarselt 

ei ole kordagi kasutanud Mul on endal arvuti olemas ja ei näe põhjust selle kasutamiseks. 
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ei ole kordagi kasutanud Kautan enda läpakat. 

ei ole kordagi kasutanud i have my computer 

ei ole kordagi kasutanud I have my notebook 

mõni kord kuus 

Mul ei ole olnud vaja kasutada, sest mul on oma sülearvuti, aga neile, kel seda pole on see 

hea koht, kus kodutöid teha või emaile vaadata. 

mõni kord kuus Kasutan ID kaardi lugeja pärast 

mõni kord nädalas on vajadus  

Kui sageli teete köögis süüa? 

1 kord päevas Pliite on liiga vähe,kui mitu inimest satub korraga süüa tegema 

1 kord päevas on võimalus  

1 kord päevas mõnikord ei viitsi minna koridori. Mõnikord aga söön väljas 

ei tee üldse 
Ebamugav käia ühest koridori otsast teise, puudub ajaline võimalus, lihtsam osta 

valmistoitu poest.  

ei tee üldse Teen kodus söögi valmis ja soojendan mikrolaineahjus. 

ei tee üldse Ei meeldi köögis teha 

ei tee üldse Köök asub kaugel, peaaegu ei tööta 

ei tee üldse oman minikööki 

ei tee üldse söön toas, väljas.  

ei tee üldse Oma köök 

mõni kord nädalas 
Väga ei taha teha seal, kuna vii kõik asjad sinna ja siis vii tuppa tagasi. Väga nõme kolimine 

koguaeg. Samuti on seal tihti kellegi pesemata nõud.  

mõni kord nädalas 

Ma ei ole nii tihedasti üliõpilaskodus ja ma rohkem käin väljas söömas, aga kööki on muidu 

väga mugav kasutada, kui viitsid süüa teha. Saad ahju kasutada, mis on väga hea, sest 

paljudes kohtades seda võimalust ei ole. Võiks olla olemas mikrolaineahi, kus saaks kiiresti 

midagi vajadusel soojendada.  

mõni kord nädalas 
Tihti võtan kodust toitu kaasa, mida soojendan mikrolaineahjus ning ei viibi igapäevaselt 

ühiselamus.  

mõni kord nädalas 
Tegelikult harvemgi, nii kord 2-3 nädala jooksul. Köök on lihtsalt liiga kaugel, ei viitsi käia 

seal 

mõni kord nädalas 
Üritan võimalikult harva seal süüa teha, ei jõua toiduained ja nõusid edasitagasi tassida. 

Võiksid olla lukuga kapid, kus hoiustada oma asju. 

peamiselt nädalavahetustel ei ole mugav, et köök on ainult üks tervel korrusel, koguaeg on vaja nõud viia 

Kas te saate köögis süüa teha siis, kui soovite? 

jah Ei tee süüa, aga võimalus on sellegi poolest alati olemas olnud. 

jah teen tavaliselt päeval 

jah liiga harva teen süüa 

jah not when its crowded 

mitte alati Vahel on seal lihtsalt inimesed ees. 

mitte alati Vahel on köök lihtsalt kinni. 

mitte alati Mõnikord köök on lihtsalt kinni, toitu teevad teised inimesed 

mitte alati mõnikord on liiga palju rahvast, aga tavaliselt see juhtub mitte nii tihti 
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Kas Te sööte: 

mõnikord köögis, mõnikord 

oma toas rohkem söön oma toas, aga kui mul on külaline, siis pigem köögis 

oma toas Köögis niigi ruumi vähe 

oma toas Rahulik, privaatne, eelistatud. 

oma toas Köögis käib liiga tihe sagimine,et seal rahulikult süüa saaks 

oma toas harjumus 

oma toas köögis on ebamugav, sest ma pean palju asju kaasa võtta.. 

Kas Te koristate köögis enda järelt? 

alati Kui ikkagi midagi maha läheb, siis normaalne inimene enda järelt ikkagi koristab. 

alati Käin ainut nõusid pesemas. 

alati See on viisakas ja ilmselge.  

alati kraanikaussi kasutades puhastan selle enda järelt ära 

alati siis köök on puhas, kui enda järgi koristada 

alati Üritan ikka alati enda järelt köögi võimalikult puhta jätta.  

alati Päris paljud ei korista köögis kraanikaussi pärast kasutust. Toidujäätmed kraanikausis. 

alati i clean always but i think that I am only one person who cleaning 

alati I always find dishes in the sink 

ma ei kasuta kööki Oma köök 

vahetevahel Oleneb, kui mingit segadust ei teki, siis ma ei hakka ekstra lapiga üle tõmbama 

Kas käitute üliõpilaskodus keskkonnasäästlikult (olete kokkuhoidlik vee, elektri 

kasutamisega, sorteerite prügi jne)? 

jah hammaste pesemisel panen vee kinni, sorteerin prügi, laen elektrilisi seadmeid öisel ajal. 

jah alati lulitan valja valgustikud 

jah Sorteerin taara muust prügist, ei raiska elektrit üleliia 

jah 

Lülitan tule välja alati toast lahkudes, kui ei vaja tuld, ei hoia seda ka põlemas. Veel ei lase 

niisama joosta, seda nii kraanikausis kui duśi all. Lülitan välja tule ka ühiskasutatavates 

ruumides, kui olen viimane lahkuja.  

jah Kustutan enda järel tuled ära, ei lase niisama veel joosta, taara viin ise ära. 

jah Kustutan tuledid, ei lase veel niisama joosta 

jah Prügi sorteerimine ja nt vee säästmine. 

jah ei jäta vett jooksma, kustutan tulesid 

jah Prügi sorteerimine, kustutan tuled, kui ei kasuta, kraaniveel ei lase niisama joosta. 

jah Prügi sorteerimine, vee säästlik kasutaminw 

jah Tavaliselt tuld lülitan välja, kui toas kedagi pole, sorteerin prügi. 

jah Ei raiska veet nii sama, valgustus kasutan kuna on piime  

jah Kustutan lahkudes tule, sorteerin prügi 
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jah 

Hammaste pesemisel lasen vee topsi ja panen kraani kinni, pudelid ja prügi paneme eraldi. 

Soojal ajal keerame radiaatiori temperatuuri väiksema peale. Valgel ajal ei kasuta toas 

lampi. 

jah 

Viin ise oma taara ära, ei pane seda teise prügiga kokku, veel ei lase niisama joosta, elektrit 

kasutan ainult siis kui vaja, lambid ei põle päev läbi 

jah 

Sorteerin prügi, elektrikasutus on minimaalne, kui väljas on valge. Samuti ei pea vajalikuks 

raisata vett 

jah elekter ja vesi kasutan nii palju, kui vaja 

jah Panen tule kustu kui näen, et see põleb 

jah 

Kustutan tulesid köögis ja pesemisruumis juhul kui keegi on jätnud tule põlema. Olen 

pannud dušši kraani kinni kui see on jäetud jooksma.  

jah Vee, elektri kokkuhoid 

jah Sorteerin prügi, ei larista vett 

jah ei ole oluline 

jah 

Prügi sorteerimine, lülitan valgustust välja enda järel üldkasutatavates ruumides, ei pese 

kaua.  

jah Kustutan enda järelt tule, kasutan vett säästlikult. 

jah Elektrit ei raiska palju ja vett ei jäta ka jooksma. 

jah 

Kustutan alati tuled, kui lahkun ruumist ja kedagi sinna ei jää. Sorteerin mingil määral 

prügi.  

jah 

Sorteerin prügi, olme ja paber. Hambaid pestes keeran kraani kinni, ei lase veel joosta 

ilmaasjata. 

jah 

Sorteerin pürgi, kusjuures mul oleks soov ka sorteerida biojäätmeid kuid praegu puudub sel 

mõte kuna selleks puudub prühögimajas eraldi konteiner. Lisaks ei lase veel joosta rohkem 

kui vaja ning pigem eelistan alati hämaramat valgust. 

jah kasutan kõik säästlikult. sorteerin prügi.  

jah Take out trash, save water with short showers 

jah 

i sort my trash, do it to the carbage house, dont leave on lights unnecessary, turn off heating 

when i dont need it. 

jah dont waste water,turn off the lights 

jah sort rubbish 

jah I usually go to kitchen or bathroom and swtch light down, when anybody isn´t there. 

vahetevahel Üritan vett kokkuhoida 

vahetevahel Vett ja elektrit ma niisama ei raiska, kuid prügi ma tõesti ei sorteeri. 

vahetevahel 

Proovin sorteerida prügi nii palju kui võimalik. Ei kasuta elektrit liigselt. Samuti ei hoia 

duši vett jooksvana. 

vahetevahel Vee tarbimine ja kustutan tulesid 

vahetevahel Kasutan vett säästlikult ja elektrit ka.  

vahetevahel Prügi sorteerimine. 

vahetevahel Elektrisäästmine, veesäästmine 

vahetevahel 

Kustutan tuled alati ära. Vett ka niisama jooksma ei jäta. Prügi väga põhjalikult ei sorteeri, 

taara eraldan muust prügist.  

vahetevahel ei kasuta vett ülearu, tuled kustutan alati enda järelt ära 

vahetevahel Prügi ei sorteeri. Vett ja elektrit kasutan keskkonnasäästlikult. 

vahetevahel 

Kustutan tuled alati ruumist lahkudes: WC's, vannitoas, köögis, oma toas. Ei lase veel 

kraanist ilmaasjata joosta ehk kui pesen, siis vahepeal keeran kraani kinni. Prügi 

sorteerimise osa on kahjuks natuke vajaka jäänud, kogume toanaabriga vaid taarat.  

vahetevahel 

Lasen enda järelt vetsust alati tule kustu, enda toas suurt laelampi kasutame harva, pigem 

minu väikest led-pirniga laualampi. Prügi sortreerin niipalju, et papist karbid viskan eraldi 

ja taara viin taarapunkti. 

vahetevahel koguaeg lülitan valgust välja, kuid kui lähen dušši siis pole säästlik 

vahetevahel Norm 

vahetevahel switch off the lights, dont let the water run , throw the garbage 
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Millega Te olete üliõpilaskodus kõige rohkem rahul? 

Rahuga 

elamisteenuse ja asjaajamistega 

Asukohaga 

sobralikud inimesed 

Et ühiselamus saab liikuda ka öösel, sest näiteks kui ma käin tööl ning ma kunagi ei tea, mis kell ma jõuan, siis pole 

probleemi majja saamisega.  

Wifi.  

Privaatsusega 

Hinna ja elutingimuste suhe on paigas. 

Soodne hind, piisavalt ruumi, tore ruumikaaslane.  

Painliku majutusvõimaluse (poole kuu võimalus) ja taskukohase hinnaga. 

Ei oska vastata 

Üsna kõigega 

üksi toas olemisega 

Öörahu korraldusega! Tänud juhatajale M. Alasoole!!! 

pesemine 

Pesemisvõimalustega 

Ma olen kõigega võrdselt rahul. 

Et elan üksinda  

Hinnaga  

Toaga. Juhatajaga. 

Pesemisvõimalused 

Toaga 

Siinne rahulikkus ja vaiksus 

Hinnaga 

Toanabriga 

Juhataja 

privaatsusega 

Odav elamispind ja ka rahulik.  

Väga hea ja soodne hind üliõpilastele. Soe tuba. Kiire asjaajamine (kui ütled, et midagi katki, siis kohe parandatakse ära) 

et saan tulla siia, millal soovin 

Üliõpilaskodu juhatajaga, kellega saab kiirelt jutule ja leiab lahenduse 

parklaga 

Rahul olen sellega, et tunnen end siin kindlalt, turvaliselt. Samuti pesupesemine on muutunud paremaks, kui kuivati toodi 

juurde.. Leian, et tingimused on head ja seoses sellega mul mingeid pretensioone ei ole. :) 

. 

turvaline, puhas, rahulik 

Siin on rahulik ja vaikne 

Väga tore juhataja 

Toad on alati soojad, turvaline ning korralik korrus 

Sellega, et üliõilaskodusse saab iga kell sisse 

Magamisvõimaluse ja temperatuuriga 

Kõige rohkem olen rahul turvalisusega. 
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turvalisus, asukoht 

Köögiga 

Meil on hea juhataja 

Vaikus 

Et selline võimalus üldse on ja mõistliku hinna eest. 

Toanaaber on väga tore ning üürihind on soodne, asukoht on ka hea (kool on jalutuskäigu kaugusel) 

Tuba on väga soe, dušid on väga mõnusad. 

Üürihind 

dušš, asukoht, odav hind võrreldes teistega 

Kõige rohkem olen rahul sellega, et katus on peakohal ja soe on.  

Hinna ja kvaliteedi suhe. 

Oma toaga. Korralik tuba võrreldes teistega, mida näinud olen. 

Minu puhul privaatsusega 

et toas on soe 

Ei tea 

Friendly environment  

The other students  

I am erasmus student - it was fine that I don ´t have to find some flat in tallinn 

that we are on the same floor with people from erasmus. makes my stay a lot better and now i made new friends more 

easily. The price of rent is also very fair. They clean the public spaces every day, very nice. The location is very good also. 

There is not so much luxury but I have all I need. 

with the fridge in my room, with the cleanness,  

its quiet ,friendly, comfy 

laundry facility,warm water,supermarket close 

it is cheap and near by bus station  

That we have an opportunity to cook, to wash clothes. 

Teie ettepanekud üliõpilaskodu elamistingimuste parendamiseks 

Parkla tuleks korda teha, pesemisruume peaks rohkem olema, kööki ja vannituba tuleks sagedamini koristada. 

elamist lihtsustaks toas asuv veekraan 

Kui võimalik, siis võiks tubadesse panna riiulid ja teha ühistuba, kus ühika inimesed saaksid juttu ajada ja TVd vaadata :) 

tee uus parkla 

Ma arvan, et oleks vaja rohkem pesumasinaid ja kuivateid.  

Ühekohalised toad. Köögi ja dušinurgaga. 

Köögi uuendamine/parem korrashoid 

Arvan, et peaks üürnikega rohkem suhtlema omavastutuse teemadel. 

Hoovipoolne parkla on väga mudane, vast õnnestub sinna tekitada mingi parkimisplatsi laadne osa nt nagu on Kõrgkooli 

kõrval parkla kivirestide laadse materjaliga kaetud.  

Ei oska midagi välja tuua. 

Organiseerida uus mööbel (suurem kapp) tubadesse, anda võimalus elada üksi 

Ei oskagi midagi veel tahta :) 

pesu pesemine tasuta 

Võiks suitsetajatelt võtta võimalus suitsetada rõdudel- pidevalt on trepikojad vänget suitsuhaisu täis. 

parem mööbel 
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Ei tulegiühtegi hetkel meelde 

Tubadesse igalühel oma kapp, riiulid tubades, mikrolaineahi kööki. 

Uued põrandad, kapid, lauad, ja seinad  

Koïk on korras  

Pakkuge rohkem privaatsust. Lukk duširuumidele/kabiinid. Pakkuge võimalust köögis kuuma vett keeta/toitu külmas hoida 

vms.  

Remont 

Kõik on paris ok,aga kõik sõltub inimestest,kuidas nad käituvad jne 

Hetkel ei ole mul siia midagi kirjutada 

Kõigepealt anda inimestele, kes elab kahekesi või kolmekesi veel üht kappi, vaheta voodid paljudes toades ja panna 

pesumasinaid igale korrusele 

Remont 

Parandada uksed neljandal korrusel 

analoogseid tingimusi minu omadele  

Olen rahul. 

2 korruse dussiruumide aknad täies ulatuses pimenduskattega katta või ruloo sinna panna, igas toas võiks olla uuem 

külmkapp (ei mõtle 100% uuemat), töömehe töö võiks keegi üle vaadata või siis oleks vaja renoveerimist ühikale (toad 

uuendada, pistikupesad üle vaadata, wc-de lukud jne). Puhtus võiks ka parem olla, aga see on inimestes kinni, mitte 

koristajas.  

Printer arvutiruumi. Ühine tolmuimeja oleks hea( omame suurt vaipa, mida on raske väljas kloppida). Hoovis võiks olla 

pingid istumiseks ning vaiba kloppimiseks koht. Wc-s äär hügieenitarvete panemiseks( näiteks käte pesemise ajaks seebi 

panemine). Köögis võiks olla ühiskasutuseks mikrolaineahi, pole kohta kus toitu kiiresti soojendada.  

Remonti teha, duššinurk suuremaks teha,kuhu mahuksid ka oma asjad kaasa võtmiseks ära, kööki oleks lisa pliiti vaja 

pole 

Köögis on jube palju ruumi ja leian, et seal võiksid olla kapid kuidagi ära jaotatult koridori peale tubade vahel. Väga tüütu 

on käia oma nõudega edasi-tagasi. Ja arvutitoas võiks olla printer, sest alatasa avastan õhtuti, et midagi on vaja prinditud 

kujul, kuid seda võimalust mul siin ei ole. 

. 

vähemalt hoida see tase mis on  

Tubade remont 

Täiendada sisustust 

toas võiks olla nt üks stepsel rohkem, muidu ei ole midagi kommenteerida 

Puhtus, autoparkla, inimeste parem teadvustamine öörahust, WIFI IGAL POOL 

Wifiga midagi ette võtta, või eraldi kaablid tubadesse 

Arvutitoas võiks olla printer, köögis kapid. Vaatasin suveperioodi hinnakirja ja ei mõista, miks see on kallim, kui kooli 

ajal.. Suvel ju ei vaja kütmist..  

juba kirjutasin, mis mulle ei meeldi 

Tubades umbne õhk, akna lahti tegemine päästab ainult ajutiselt. 

Pole 

Koristamine nädalavahetusel 

Kõikides tubades võiks olla uued voodid, et ööbijatel ei tekiks seljaprobleeme (isiklikult on mul selle vana voodi pärast 

õudsed seljavalud ja endatoodud kattemadrats ei aita kahjuks). Parklas võiks olla killustik, et autod ei upuks pori sisse. 

WiFi leviala võiks olla parem, et see ei katkeks ja ei oleks nii aeglane - väga paljud inimesed tahavad WiFit kasutada.  

Toas peaks olema korralik voodi, et üliõpilane saaks ennast väljapuhata!!! 

Võiks uuendada tubade sisustust, mööblit. 

Paremat voodit sooviks :) 

panna 1-3 pesumasinaid igale korrusele, osta iga kööki 1-2 mikrolaineahju, luua ruumi, kus õpilased saavad gruppis õppida, 

lõdvestuda (telekas/lauamängud jne), teha rohkem kohti jalgrattade hoidmise jaoks. Võiks jälle teha wifi-d igale korrusele 

eraldi. Kui on ühine, siis levi on halb 
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Voodid võiksid nii laiuselt kui ka pikkuselt veidike suuremad olla. Olles ainult 175 cm pikk, ei mahu ma voodisse ära ja 

mis peaksid tegema siis pikemad inimesed. Tagahoovis võiks olla koht, kus saaks vaipu kloppida. Korrusel võiks olla 

ühiskasutatav tolmuimeja. Toad võiksid vähe rohkem helikindlamad olla. 

Koristajatele tuleks teha korralik koolitus. Inimestele meeldetuletuseks välja panna sildid, millal on majas öörahu. 

Köögis võiksid olla lukuga kapid, kus saaks köögitarbeid hoiustada, siis ei pea edasitagasi käima toas asjade järel ja toidu 

pliidile järelvalveta jätma. Distantskaarte peaks ka kontrollima. eelmine aasta sügisel nt ei töötanud distantskaart, ei saanud 

väljast sisse. 

Prügimajja biojäätmete konteiner.  

tehke palun toas vähemalt kraanikaus.. 

Teha remonti toas 

Monika speaking English, Cleaning on Saturdays, Faster Internet, New Toaster in the kitchen. 

Monika should learn to speak English. The kitchen should be bigger and the girls bathroom should have another toilet  

it is better when everybody should cleanig after using somethig 

A living room to sit together in a comfortable sofa would be nice. But dont put a tv there. It is very nice we can not watch 

tv at night so we talk more and do more fun things together. It makes everybody more social. 

do something for soundproofing, and add some equipment in the kitchen (as more plates, spoons etc) 

more equipments like ironing, Hairdryer etc 

kitchen equipemnt,sound insulation 

place for learning  

So first of all, I am accomodated in room number 301. I am totally unpleased with our door, because only our room have 

this door and we must bring key everywhere, because when a door closes himself, we don´t go to our room. The furniture 

should be more modern and the wardrobe should be with shelves. And then I am unpleased with our old fridge, because it 

is so noisy and in the night too and for enviroment it isn´t so good. 

And in our floor, it is lack of cleaning detergents, so I had to buy some rug myself, when I wanted to clean my room. And 

people who live in dormitory, aren´t so clean, so the first I must clean brush from hair and so on and then I can sweep my 

room. 
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LISA 2. ÜLIÕPILASKODU KÜSITLUS 2017 

Lp üliõpilaskodu teenuse kasutaja! 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool palub Teie abi, et välja selgitada, kas ja kui rahul olete 

üliõpilaskodu teenusega. Palun leidke umbes 10 minutit aega alljärgneva ankeedi täitmiseks.  

 

Kõikide vastanute mõtted ja ettepanekud on kõrgkoolile olulised, et muuta üliõpilaskodu 

teenus paremaks. 

 

Ankeet on anonüümne ning vastused avalikustatakse ainult statistilise üldistusena. 

 

Ankeedi tulemustest anname  teada kõrgkooli kodulehel hiljemalt juulis 2017. 

 

Sugu:  □ mees 

□ naine 

Vanus: 

Palun valige sobiv vastusevariant 

1. Kas: 
□ õpite 

□ töötate  

□ õpite ja töötate 

Õppeasutus/töökoht: 

2. Kui kaua Te olete üliõpilaskodus elanud? 
□ kuni üks kuu 

□ kuni kuus kuud 

□ kuni aasta 

□ kuni kaks aastat 

□ kuni kolm aastat 

□ üle kolme aasta 

 

3. Kas Te elate praegu toas: 
□ üksinda 

□ kahekesi 

□ kolmekesi 

□ muu (palun täpsustada):  

 

4. Kas Teil on olnud probleeme üliõpilaskodusse  koha saamisega? 
□ ei 

□ jah 

Kui vastasite küsimusele “jah”, siis palun kommenteerige: 

                                             

5. Kas Te kavatsete käesoleva õpinguperioodi jooksul mujale elama asuda? 
□ jah 

□ ei 

□ ei ole mõelnud 

 

Palun põhjendage oma valikut: 

6. Kas Te olete oma elamistingimustega rahul?  
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□ olen rahul 

□ pigem olen rahul 

□ pigem ei ole rahul 

□ ei ole rahul 

Palun kommenteerige oma valikut: 

7. Kuidas Te olete rahul: 

Jrk  Täiesti 

rahul 

Pigem 

olen 

rahul 

Pigem ei 

ole rahul 

Ei ole 

rahul 

Kommentaarid 

 

1. Inimeste arvuga toas      

2. Toa suurusega      

3. Toa valgustusega      

4. Toa temperatuuriga      

5. Oma toa sisustusega      

6. WiFi kasutamise 

võimalusega oma toas 

     

7. Õppimistingimustega 

üliõpilaskodus 

     

8. Üldruumide 

puhtusega 

     

9. Pesemisvõimalustega      

10. WC-ga      

11. Pesu pesemise 

võimalustega 

     

12. Köögiga      

13. Asjaajamisega 

üliõpilaskodus 

     

14. Öörahu tagamisega      

15. Üliõpilaskodu 

teenusega 

     

16. Turvalisusega      

17. Jalgratta hoidmise 

võimalusega (kui 

vajate jalgratta 

hoidmise võimalust) 
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18. Parkimisvõimalusteg

a (kui vajate auto 

parkimiskohta) 

     

                                           

8. Kas Teie arvates on üliõpilaskodus piisavalt rahulik? 
□ jah 

□ ei 

□ ei ole mõelnud 

Palun põhjendage oma valikut: 

        

9. Mida olete ise teinud öörahu tagamiseks? 
□ kutsusin politsei 

□ helistasin turvafirmasse 

□ kutsusin naabrid korrale 

□ teatasin juhatajale 

□ ei teinud midagi 

□ muu (palun täpsustada): 

 

10. Kui tihti kasutate üldkasutatavaid arvuteid? 
□ iga päev 

□ mõni kord nädalas 

  □ mõni kord kuus 

□ ei ole kordagi kasutanud 

Palun kommenteerige oma valikut: 

11. Kui sageli teete köögis süüa? 
□ 1 kord päevas 

□ 2 korda päevas 

□ 3 korda päevas 

□ mõni kord nädalas 

□ peamiselt nädalavahetustel 

□ ei tee üldse 

Palun kommenteerige oma valikut: 

12. Kas Te saate köögis süüa teha siis, kui soovite: 
□ jah 

□ ei 

□ mitte alati 

□ ei tee köögis süüa 

Palun kommenteerige oma valikut: 

13. Kas Te sööte: 
□ köögis 

□ oma toas 

□ mõnikord köögis, mõnikord oma toas 

□ ei söö üliõpilaskodus 

Palun kommenteerige oma valikut: 

 

14. Kas Te koristate köögis enda järelt? 
□ alati 

□ vahetevahel 
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□ mitte kunagi 

□ ma ei kasuta köök 

Palun kommenteerige oma valikut: 

15. Kas käitute üliõpilaskodus keskkonnasäästlikult (olete kokkuhoidlik vee, elektri 

kasutamisega, sorteerite prügi jne)? 
□ jah 

□ ei 

□ vahetevahel 

16. Kui vastasite eelmisele küsimusele “jah” või “vahetevahel”, siis palun loetlege, 

millised tegevused iseloomustavad Teie keskkonnasäästlikkust: 

17. Millega Te olete üliõpilaskodus kõige rohkem rahul:  

18. Teie ettepanekud üliõpilaskodu elamistingimuste parendamiseks: 

Täname! 

Dear user of the Student Hostel!  

Tallinn Health Care College is asking for Your help for finding out if and in what extent 

You are pleased with the services in the Student Hostel. Could You please fill in the 

following form, which takes approximately 10 minutes. 

The ideas and suggestions of all respondents are important for the College, so that the 

services in the Student Hostel could be improved.  

The form is anonymous and the answers will be published as a statistical generalization 

only. 

The general results of the form will be published on the website of the College in July 

2017 the latest.  

Sex:  □ male 

□ female 

Age: 

Please choose the proper answer 

1. Are you: 
□ studying 

□ working 

□ studying and working 

Name of Your educational institution /workplace: 

2. For how long have You been living in the Student Hostel ? 
□ up to 1 month 

□ up to 6 months 

□ up to 1 year 

□ up to 2 years 

□ up to 3 years 

□ more than 3 years 
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3. Are You living in your room: 
□ alone 

□ with one roommate 

□ with two roommates 

□ other (please specify):  

4. Have You had any problems with getting a place in the Student Hostel? 
□ no 

□ yes 

When Your answer was „yes“, please specify and leave a comment: 

5. Are you planning moving out of the Student Hostel during Your current 

period of study? 
□ yes 

□ no 

□ have not thought about it 

Please give reasons for your choice above: 

6. Are You pleased with Your living conditions?  
□ I am pleased 

□ I am rather pleased 

□ I am rather not pleased 

□ I am not pleased 

Please leave a comment on your choice: 

7. How are You pleased with: 

  Totally 

pleased 

with 

Rather 

pleased 

with 

Rather not 

pleased 

with 

Not 

pleased 

with 

Comments 

 

1. Number of people in the 

room 

     

2. The size of the room      

3. Lighting of the room      

4. Temperature of your 

room 

     

5. Furnishing of your room      

6. Using WiFi in your 

room 

     

7. Studying conditions in 

the Student Hostel 

     

8. Cleanliness of public 

facilities 
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9. Washing facilities      

10. Lavatory      

11. Possibilities for doing 

the laundry 

     

12. Kitchen      

13. Administrative 

formalities in the 

Student Hostel  

     

14. Providing silent hours      

15. Student Hostel service       

16. Security      

17. Bike storage 

possibilities (in case you 

need this possibility)  

     

18. Parking (in case you 

need a parking plot for 

your car) 

     

8. Is it peaceful enough in the Student Hostel in Your opinion?  
□ yes 

□ no 

□ have not thought about it 

Please leave a comment on your choice: 

9. What have You personally done for providing silent hours?  
□ called the Police 

□ called the Security services  

□ told off the neighbours myself 

□ let the manager know about it 

□ did not do anything 

□ other (please specify): 

10. How often do You use the computers meant for public use? 
□ every day 

□ a few times a week 

□ a few times a month 

□ I have never used 

Please leave a comment on Your choice: 

11. How often do You cook in the kitchen? 
□ once a day 

□ twice a day 

□ 3 times a day 
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□ a few times a week 

□ at weekends mainly  

□ never 

Please leave a comment on Your choice: 

12. Can You always cook in the kitchen whenever you wish to: 
□ yes 

□ no 

□ not always 

□ I do not cook in the kitchen 

Please leave a comment on Your choice: 

13. Are You eating: 
□ in the kitchen  

□ in my room 

□ sometimes in the kitchen, sometimes in my room  

□ I do not eat in the Student Hostel 

Please leave a comment on Your choice: 

14. Are You cleaning after yourself in the kitchen?  
□ always 

□ sometimes 

□ never 

□ I do not use the kitchen  

Please leave a comment on your choice: 

15. Are You environmentally friendly in the Student Hostel (use water, electricity 

economically, sort the garbage etc.)? 
□ yes 

□ no 

□ sometimes 

16. When Your reply to previous question was „yes“ or „sometimes“, please name 

the activities, which make Your behaviour environmentally friendly: 

17. What are You pleased with the most in the Student Hostel:  

18. Your suggestions for improving the living conditions in the Student Hostel: 

Thank you! 

 


