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SISSEJUHATUS 

Küsitluse läbiviimise aluseks on rektori poolt 08.02.2019 a. käskkirjaga nr 1-4/5/2019 

kinnitatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tagasisideplaan. 

Üliõpilaskodu rahulolu küsitlus viidi läbi 16.-30. aprillil 2019. a. Küsimustikule vastamine 

oli anonüümne.  

Viimane selline küsitlus viidi läbi 2017 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. 

https://ttk.ee/sites/ttk.ee/files/Rahulolu_yli6%C3%B5pilaskoduga_2017.pdf
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 VASTAJATE ÜLDISED ANDMED 

Üliõpilaskodu küsitlusele vastajate arv on võrreldes 2017-nda aastaga kahanenud 65-lt 

inimeselt 61-le. Joonis 1 annab ülevaate vastanute soolisest jaotusest. Küsimustikule 

vastamiseks saadeti e-mail veebilingiga kokku 159le elanikule, küsimustikule vastas 61 

elanikku kelledest 10 olid välisõppurid. 

 

Joonis 1 Vastajate sooline jaotus 2013-2019 (vastanute arv) 

2019. aastal küsimustikule vastanutest enamik jäid vanusevahemikku 20-24 eluaastat 

(Joonis 2).  

 

Joonis 2 Vastajate vanuseline jaotus 2019 

Joonis 3 kirjeldab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodus küsitlusele vastanute 

praegust tegevust. 5 % vastanutest (2019) ainult töötab, 54 % nii õpivad kui ka töötavad 
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samaaegselt ning 41% ainult õpivad. Töötavaid ja õppivaid elanike on sarnaselt 2015 

aastaga kõige enam. 

 

Joonis 3 Elanike praegune tegevus 2013-2019 (% kõigist vastanutest) 

Üliõpilaskodu kasutavad suuremas osas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga seotud isikud 

(93% märkisid õppeasutuseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli). Vastanud on märkinud 

muuks (õppe)asutuseks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja SA 

Põhja-Eesti Regionaalhaiglat.  

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 85% vastajatest).  

 

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

Kõige rohkem elatakse toas kahekesi – vastanutest 45 inimest (74% vastanutest). 

Kolmekesi elab 6 vastanut (10% vastanutest) ja üksinda 10 üürnikku (16% vastanutest). 

10%

46% 44%

15%

31%

54%

11%

46% 43%

5%

41%
54%

0%

40%

80%

Töötavad Õpivad Töötavad ja õpivad

2013 2015 2017 2019

0
4

1 2 1 24

11
12

13

2
30

5

0
0

0
1

0

4

8

12

16

20

24

Kuni üks

kuu

Kuni 6 kuud Kuni aasta Kuni 2

aastat

Kuni 3

aastat

Üle 3 aasta

Toas elamine üksinda Toas elamine kahekesi Toas elamine kolmekesi



7 

 

Väliskülalisõppurid on paigutatud kahestesse ja kolmestesse tubadesse ning elamise 

periood jääb enamjaolt alla poole aasta. Viimastest kahel on olnud probleeme koha 

saamisel. Ühe puhul seisnes probleem selles, et ta ei saadud tuba samale korrusele teiste 

väliskülalisõppuritega ning teise puhul tõrkus veebiankeet kui üliõpilane proovis sisestada 

oma mobiili numbrit. Samuti oli kahel eesti tudengil probleeme üliõpilaskodusse koha 

saamisega. Esimesel juhul oleks pidanud tudeng ise koolist kinnituse saamise järel kohe 

ennast üliõpilaskodu järjekorda lisama ning teisel juhul olid kõik kohad esimese hooga 

täidetud. Ülejäänud vastajatel ei ole esinenud probleeme koha saamisega üliõpilaskodus. 

2. ÕPINGUTE AJAL MUJALE ELAMA ASUMINE 

Käesoleval õpinguperioodil 63,9% 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 21,3% pole mõelnud mujale kolimise peale. Mujale kavatsevad kolida 9 

vastanut (14,8%). Põhjendusteks toodi: privaatsuse puudumine ja paljud ruumid 

ühiskasutuses ning ei vasta ootustele, 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 kahanenud 81,5%-lt 77-le (pigem rahul ja rahul). 

Elamistingimustega mitterahulolevate osakaal on võrreldes viimase küsitlustega natuke 

tõusnud (joonis 5). 
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Joonis 5 Üldine rahulolu üliõpilaskodu elamistingimustega (% kõigist vastanutest) 

Kommentaarides väljatoodud puudused (vt lisa 1): 

• Räpased üldkasutatavad ruumid 

• Tuba vajaks renoveerimist (8) 

• Üleüldine korras hoid võiks parem olla (1) 

• Müra on väga hästi tuppa kuulda (7) 

• Neljanda korruse vetsus võiks olla nii, et ei pea kraani pinges hoidma, et sooja vett 

tuleks. Kui kraanist lahti lased, siis vajub tagasi leige vee peale. 

• Köögis on parempoolsel kraanil väike surve. 

• Kaaselanikud ei korista 

• Mööblist on puudus (kahepeale 1 laud ja tool on vähe) 

• Valgustus on halb 

• WC-s võiks olla WC-paber (2) 

• Ühisköök on räpane, kraanikausse pestakse samade lappidega, millega peldikuid 

 

Kommentaarides väljatoodud positiivsed elamistingimused: 

• Elan eraldi korteris, kus on vaikus ja rahu ja ilus vaade! 

• Iseenesest pole hullu midagi 

• Tuba on OK ja soe (3) 

• Õpilaskodus on rahulik ja mugav 

• Tasu ei ole kõrge 
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Väliskülalisõppuritest (8) on 80 % rahul üliõpilaskodu poolt pakutavate 

elamistingimustega (Joonis 6). Puudustena toodi nende poolt tubade ebavõrdne suurus. 

 

 

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 Kõik elanikud Väliskülalisõppurid 

Toa valgustusega 2,73 2,9 

WC-ga 2,76 3 

Oma toa sisustusega 2,80 2,2 

WiFi kasutamise võimalusega oma toas 2,80 2,6 

Üldruumide puhtusega 2,88 3,4 

Köögiga 3,08 1,8 

Öörahu tagamisega 3,12 2,7 

Pesu pesemise võimalustega 3,14 2,5 

Toa suurusega 3,16 2,7 

Toa temperatuuriga 3,20 3,1 

Õppimistingimustega üliõpilaskodus 3,20 2,7 

Pesemisvõimalustega 3,24 3,3 

Parkimisvõimalused 3,33 4 

Joonis 6 Välisõppurite rahulolu üliõpilaskodu elamistingimustega (% vastanud välisõppuritest) 
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Jalgratta hoidmise võimalused 3,49 4 

Inimeste arvuga toas 3,51 3,2 

Üliõpilaskodu teenusega 3,51 3,2 

Asjaajamisega üliõpilaskodus 3,57 3 

Turvalisusega 3,73 3 

 

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

 

Joonis 7 Rahulolu üliõpilaskodu erinevate teguritega 2015., 2017. ja 2019. aastal (keskmine hinnang) 

Võrreldes 2017. aasta küsitlusega on elanike rahulolu üldiselt tõusnud. Tegurid, mille 

puhul keskmine väärtus on langenud: toa sisustus, WC, WiFi, öörahu, õppimistingimused, 

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) 
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Kommentaarid muutmata kujul on toodud lisas 1. Inimeste arvuga toas ollakse rahul 

(3,51), 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 (2,73), 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 naabrite lärm. 

 

Joonis 9 Üldkasutatavate ruumidega rahulolu hinnangute jaotused (% kõigist vastanutest) 

Üldruumide puhtusega seoses tõid enamik kommenteerijatest välja selle, et kaaselanikel on 

probleeme puhtuse hoidmisega. Korruseti on pesemisvõimalustega rahulolu erinev. 

Sarnaselt köögi ja duširuumiga tuuakse välja elanike vähest puhtuse hoidmist enda järel 

üldkasutatavates ruumides. Nurinat on pesumasinate kasutamise hinna üle, samuti 

soovitakse, et pesumasinaid oleks rohkem. Köögis tuntakse enim puudust külmkapist ja 

tööpinna ruumist. Turvalisust hinnatakse väga kõrgelt, kiidetakse kiibi süsteemi ning 

valvekaameraid. Jalgratta hoidmise kohti võiks olla rohkem, autoga parkimisel kiideti 

tõkkepuu olemasolu, kuid vihmasel perioodil muutub parkla väga mudaseks. Soovitusena 

paluti ka parklasse panna valvekaamera, et avarii korral oleks võimalik avarii põhjustaja 

tuvastada. 
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Joonis 10 Majaelanike ja personaliga rahulolu hinnangute jaotused (% kõigist vastanutest) 

Keskmine hinnang asjaajamisele kohalike elanike seas (3,57) on suurem kui välisõppurite 

hulgas (3,0). Rahulolu nii välis- kui kohalike elanike seas on 2 aastaga märgatavalt 

kasvanud (eelmine kord vastavalt 3,37 ja 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 73 % 

kõikidest elanikest ja 80 % väliskülalisõppuritest (joonis 11).  

 

Joonis 11 Rahulolu rahulikkusega üliõpilaskodus (% vastanutest) 

Öörahu senisel tagamisel on elanikud ise naabreid korrale kutsunud (29 %) või ei ole 

elanikud ise midagi teinud (32 %) (joonis 12). 
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Joonis 12 Öörahu tagamine elanike poolt (% kõigist vastanutest) 

Elanike kommentaarid erinevate tegurite kohta leiab lisast 1. 

5. ÜLDKASUTATAVAD ARVUTID 

Joonis 13 annab ülevaate üldkasutatavate arvutite kasutamise sagedusest. Suur osa (88 %) 

vastanutest ei ole kordagi kasutanud üldkasutatavaid arvuteid. 10 % kasutab üldkasutatavat 

arvutit mõni kord kuus.  

 

Joonis 13 Üldkasutatavate arvutite kasutamine (% kõigist vastanutest) 

Arvuti kasutamise vähesust põhjendati isikliku arvuti olemasoluga. Ülejäänud 

kommentaarid toodud lisas 1. 

6. SÖÖGITEGEMINE KÖÖGIS 

47 % kõikidest vastajatest kasutab köögi võimalusi mõni kord nädalas. 20 % teeb süüa 1 

kord päevas, 10 % teeb süüa 2 korda päevas ja 2 % teeb süüa kolm korda päevas. 6 % 
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elanikest valmistab süüa peamiselt nädalavahetustel ning 16 % ei kasuta kööki 

söögitegemiseks. (joonis 14). 

 

Joonis 14 Köögi kasutamise sagedus (% vastanutest) 

Ligi pool kõikidest vastanutest saab teha köögis süüa vastavalt oma soovile. 20 % ei saa 

alati vastavalt enda soovile teha köögis süüa, 11 % ei tee köögis süüa (joonis 16).  

 

Joonis 15 Söögitegemise võimalus vastavalt enda soovile (% vastanutest) 

73 % kõikidest vastanutest söövad oma toas (joonis 16). 

 

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 84 %. 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 75 % hindab oma käitumist üliõpilaskodus keskkonnasäästlikuks, 

21 % tegutseb säästlikult vahetevahel. 4% elanikest tunnistab, et nende käitumine ei ole 

kunagi keskkonnasäästlik. Vastanud väliskülalisõppuritest 80 % käitub koguaeg 

keskkonnasäästlikult, ülejäänud vahetevahel.  

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

vee kokkuhoidu, prügi sorteerimist ja soojuse reguleerimist.  

8. MILLEGA OLLAKSE ÜLIÕPILASKODUS RAHUL? 

Järgnevalt küsitlusest osavõtjate arvamused, millega ollakse üliõpilaskodus kõige rohkem 

rahul: 

• Odav hind/hinna ja elutingimuste suhe (8) 

• Asukoht (8) 

• Tuba (sh soojus) (6)  

• Asjaajamine/juhataja/töötajad (6) 
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• Sõbralikud inimesed/toanaabrid (5) 

• Rahulikkus/privaatsus/üksi elamise võimalus (4) 

• Magamisvõimalus (4) 

• Pesemisvõimalused (3) 

• Elamisteenus (3) 

• Puhtus (3) 

• Turvalisus (2) 

• Võimalus liikuda öösel üliõpilaskodus sisse ja välja (2) 

• Kõik (2) 

• Parkla (2) 

• WiFi (2) 

• Vaade aknast (2) 

• Öörahu korraldus 

• Paindlik majutusvõimalus 

• Koha saamine lihtne 

• Tutvumine teiste Erasmus+ tudengitega 

9. ETTEPANEKUD 

Vastanute ettepanekud üliõpilaskodu paremaks muutmiseks (muutmata kujul vastused 

vaata lisas 1): 

• Remont (9) 

• WiFi (7) 

• Seep ja tualettpaber WC-sse (4) 

• Rohkem vahendeid kööki (taldrikud, kahvlid, lusikad, pannid klaasid jne.) (4) 

• Helikindlamad toad (3) 

• Parkla korrastamine (3) 

• Uus mööbel (3) 

• WC-d puhtus paremaks (2) 

• Automaatlampide tööaja pikendamine (2) 

• Kõikidele ühine tuba vaba aja veetmiseks (2) 

• Veekeetjad, köökidesse või kraanivee kvaliteedi parandamine (2) 
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• Rohkem pesemisruume (2) 

• Ühekohalised toad (sh köögi ja dušinurgaga) (2) 

• Prügi sorteerimine kohustuslikuks/kööki komposti prügikast (2) 

• Rohkem mööblit tubadesse (2) 

• Suurem külmkapp kööki 

• Köögi uuendamine (sh võtmega kappide lisamine) 

• Lift ja kaldteed 

• Igale toale oma WC 

• Teen ettepaneku teha Facebooki ühika grupp, kus inimesed saaksid üksteiselt asju 

laenata ja muidu sotsiaalsed olla 

• Sügis ja talvekuudel võiks rohkem küttega kokku hoida  

• Tingimused muutuvad paremaks siis, kui kõik koristavad enda järelt. Hoiavad vee 

ja elektri pealt kokku. 

• Rattahoidjatest eemaldada rattad, mida pole aastaid liigutatud 

• Turvamees ööseks majja 

• Inimestele selgeks teha, kui tähtis on koristamine - wc/dušsi ruumides, köögis 

• Tubade kontroll puhtuse tagamiseks tubades 

• Rohkem võiks olla kortersüsteemis tubasid, kus saab jagada kööki ja wc-d 2-3 

toaga mitte terve koridoriga 

• Ööseks võiksid koridori tuled välja lülituda. Näiteks kella 23st võiks pime olla 

• Välistudengitele selgeks teha, et nad niipalju ei lärmaks 

• Duššikardinate/ põrandaharjade/ põrandamoppide regulaarne vahetus 

• Korralekutsumine, kui inimesed enda järel ei korista 

• Printer arvutiruumi 

• Seinavärv võiks olla tume, sest hele saab kohe mustaks 

• Paberkäterätid kööki 

• Nõudepesuvahendid kööki 

• Kööki külmkapp 

• Juhataja võiks osata inglise keeles suhelda 

• Tubadesse ventilatsioon 

• Peale 23:00 peaks saama siiski parklast välja sõita – hetkel ei saa 

• Suitsetamise kohad õue, et koridorides ei oleks suitsuhaisu  



18 

 

• Öörahu rangem järgimine 



 

 

LISAD 

LISA 1. KÜSIMUSTE KOMMENTAARID MUUTMATA KUJUL 

Kuidas Te olete rahul: [Inimeste arvuga toas] 

Täiesti rahul They are nice, kind. 

Täiesti rahul 

This was the cheapest option and I choose 3 people room. It is so good that I can choose 

how many people I want to stay with. 

Täiesti rahul Elan oma kaaslasega 

Täiesti rahul Miks ei peaks rahul olema omaette olemisega? 

Täiesti rahul 

Sobib kahesti elada ja vaga tore, et on olnud voimalus elada selle inimesega kellega tahad, 

mitte ei pea ilmtingimata vooraga olema. 

Täiesti rahul Olen koos enda sõbrannaga ja väga meeldib 

Täiesti rahul Elame kahekesi,naabri tihti ei ole. Olen sellega rahul. 

Täiesti rahul Pole probleeme tekkinud. 

Täiesti rahul Üle kahe pole mulle sobiv. 

Pigem olen rahul Üksinda oleks mugavam, aga kahekesi saab ka hakkama. 

Pigem olen rahul Kahekesi on toas hea, 3 oleks juba palju toa suuruse tõttu. 

Pigem olen rahul Üksinda on küll tore, aga kahekesi oleks veel toredam. 

Pigem olen rahul 

kaks inimest pole palju, mõlemad õpime vaid 1-3 korda nädalas ja selle tõttu ei kohtu 

üldse peaaegu 

Pigem olen rahul Meeleldi elaks üksi toas, aga see on ka rahaliselt kulukam. 

Pigem olen rahul 

Üldiselt olen rahul, ainult mõned lärmakad naabrid häirivad, aga õnneks nad võtavad 

vaiksemalt, kui öelda neile. 

Pigem ei ole rahul Kuuekesi läheb kiiresti mustaks, kui keegi ei korista 

 

Kuidas Te olete rahul: [Toa suurusega] 

Täiesti rahul Täiesti piisav. 

Täiesti rahul Kahe peale ok. 

Täiesti rahul 

Piisavalt suur, et olla hetkel üksinda toas, aga sobiga ka kahele inimesele ideaalselt. 

Ruumi on piisavalt. 

Täiesti rahul keskmine 

Täiesti rahul Paras suurus 

Täiesti rahul The size is enough for me 

Pigem olen rahul Natuke võiksid olla suuremad 

Pigem olen rahul Ühiselamus oleks paty vist enamat tahta, pisike tuba, aga hakkama saab 

Pigem olen rahul Alati saab rohkem, aga kahe jaoks väga piisav 

Pigem olen rahul Asjad mahuvad 

Pigem olen rahul Alati võiks rohkem ruumi olla 

Pigem olen rahul Hädavajalik mahub ära 

Pigem olen rahul Tuba on piisavalt suur, ühikatoad ongi sellised. 

Pigem ei ole rahul Väike 

Pigem ei ole rahul Vōiks olla rohkem 

Pigem ei ole rahul Liiga vähe ruumi, et kahekesi elada ja asju pole kuhugi panna kui on kaks inimest 

Pigem ei ole rahul Väga vähe kohta 

Ei ole rahul Tuba on liiga väike. 
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Ei ole rahul Väga väikesed toad, pole kahe inimese jaoks seal hingamisruumi. 

Ei ole rahul My room is small and not every room has same size. 

 

Kuidas Te olete rahul: [Toa valgustusega] 

Täiesti rahul Kõik valgustusseadmed on olemas. 

Täiesti rahul It works. 

Pigem olen rahul Normaalne, aga nt voimalusel Oleks hea laua vms öölamp panna 

Pigem olen rahul Ei kasuta väga laevalgustust, on olemas laualamp, mida igapäevast kasutan. 

Pigem olen rahul 

pirn on pisut tuhm, kardan laelampi põlema unustada, sest nii hämar on. Ei saa aru välja 

kiirustades, kas lamp põleb või ei. 

Pigem olen rahul Lisavalgusti töölaua jaoks on mul endal olemas. 

Pigem olen rahul Olen rahul. Ainult see häirib, et põrandavärv kulub koledalt maha. 

Pigem ei ole rahul Võiks olla parem ruumi üldvalgustus 

Pigem ei ole rahul Tahaks rohkem valgust 

Pigem ei ole rahul Valgustus puudulik, ühest pirnist toa ühes otsas ei piisa. 

Pigem ei ole rahul pimedavõitu. 

Pigem ei ole rahul Toas peaks olema kaks lampi, sest ukse juures on õhtuti väga hämar 

Pigem ei ole rahul Laelampe võiks kaks olla, sest tuba pole ühtlaselt valgustatud. 

Pigem ei ole rahul Toas liiga pime. 

Pigem ei ole rahul Tuba on hämar 

Pigem ei ole rahul There is on;y one lamp. 

Ei ole rahul Väga pime. On vaja lisavalgusteid osta. 

Ei ole rahul Lamp valgustab halvasti. 

Ei ole rahul väga vähe valgust 

Ei ole rahul Ei valgusta hästi 

Ei ole rahul Valgustus on väga halb, väga pime on õppimiseks. Pidime ise põrandalambi juurde tooma. 

Ei ole rahul Pime on. Eriti nurk, kus asub riidekapp. Kapi sisse ei näe hästi 

Ei ole rahul 

Toas on ainult üks lamp ja see asub laes. See ei valgusta just eriti palju, peaks olemas, kas 

suurem lamp või lisavalgustus laua küljes. 

Ei ole rahul 

Lambi kuppel väga robustne ja suur, ei paista läbi. Neelab enamuse valguse ning ei asu 

keset tuba vaid akna pool. 

 

Kuidas Te olete rahul: [Toa temperatuuriga] 

Täiesti rahul Temperatuur optimaalne. 

Täiesti rahul Rahul 

Täiesti rahul tuba soe 

Täiesti rahul Pole tundnud väga külma ja ei ole liialt palav 

Täiesti rahul Normal, it is important that not cold. 

Täiesti rahul Room is always warm. 

Pigem olen rahul Suvel on väga palav ja õhk üldse ei liigu 

Pigem olen rahul Talvisel ajal on vahest liiga palav 

Pigem olen rahul 

Tuulisel päeval lööb õhuava teistpidi käima ja toas läheb külmaks. Kui sügisel on päeval 

soe, siis õhtuti on toas väga jahe 

Pigem olen rahul Temperatuur on normaalne, talvel oli külm. 

Pigem olen rahul Piisavalt soe, vähemalt pole külm. 

Pigem olen rahul Olen varem elanud ahiküttega kodus, siin on palav ja kuiv. 
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Pigem olen rahul Saan ise temp. reguleerida 

Pigem olen rahul It was really hot during January and February. But right now it's perfect. 

Pigem ei ole rahul Sügisel-kevadel on jahe 

Pigem ei ole rahul Väga vähe õhku toas, aken on alati avatud 

Pigem ei ole rahul Mõnikord on väga külm 

Pigem ei ole rahul talvel oli väga külm 

Pigem ei ole rahul Suvel toas +35c. 

Pigem ei ole rahul 

Radikat ei ole võimalik keerata külmemaks..kütab talvel täie võimsusega, remondimehele 

räägitud ja ei tehtud midagi. 

Pigem ei ole rahul the radiator is not always working 

Pigem ei ole rahul It's cold very often 

Ei ole rahul 

Pidevalt on see vahepealne olek, et kas on liiga palav või liiga külm. Kui teha aken lahti, 

siis hakkab jahe, aga kui panna aken kinni, siis tekib kiiresti suur umbsus ja õhupuudus. 

Tundub, et ventilatsioon ei tööta. 

Kuidas Te olete rahul: [Oma toa sisustusega] 

Täiesti rahul Kõik vajalik nägus ja otstarbekas. 

Täiesti rahul 

Voodi korralik, mugav magada, sisse ehitatud kapid võiksid uuenduskuuri saada, ülejaanu 

sisustus enda oma 

Täiesti rahul Vajaliku saab ise juurde tuua. 

Täiesti rahul I'm satisfied. 

Pigem olen rahul Natuke vähe ruumi et koik asjad ara mahutada, aga samas kappe siia vaga juurde ei mahu, 

Pigem olen rahul Mõlemal pool võiks olla seinariiul 

Pigem olen rahul Mõned mööbliesemed on vanad. 

Pigem olen rahul Samuti kaasneb nõukogude aja nostalgia, sobib hästi kokku wc paberi puudumisega. 

Pigem olen rahul 

Ukse lingiga on probleeme, kus hakkab lahti tulema. Muu on kõik sobilik ja saab kõik 

enda asjad ära mahutatud 

Pigem olen rahul Askeetlik 

Pigem olen rahul 

Mööbliga olen rahul, ainult põrandavärv kulub toolijalgade alt ja selle vastu ei saa ma 

midagi teha ka. 

Pigem ei ole rahul Erinevates mööbliosadest komplekteeritud mööbel 

Pigem ei ole rahul Tahaks mugavam kappi 

Pigem ei ole rahul vähe kohti kuhu enda asju panna 

Pigem ei ole rahul Mebeel on uus aga mitte kvaliteetne 

Pigem ei ole rahul Tooli ja lauda ei ole. 

Pigem ei ole rahul 

Mööbel on vana ning kappides on ruumi vâhe kahepeale, oleme jällegi ise suure kapi 

juurde toonud. 

Pigem ei ole rahul 

Miks peavad valged riidekapid seina küljes kinni olema, võtavad mõtetult ruumi, eriti kui 

elad üksi. 

Pigem ei ole rahul Võiks olla rohkem asjade paigutamiseks kappi, kummutit, riiuleid... 

Pigem ei ole rahul Vanad ja ebamugavad kapid 

Pigem ei ole rahul 

Voodid on kõvad, külmkapp puudub (peab ise tooma), kappe on toas liiga palju ja lamp ei 

valgusta peaaegu üldse. 

Pigem ei ole rahul 

Mööbel on odav ning pidevalt laguneb ning töömees ei tee selle parandamisel just kõige 

efektiivsemat tööd. Samuti pole kuskil külmkappi, ei tubades ega köögis. 

Ei ole rahul võiks olla kaasaegsem. 

Ei ole rahul 

Võiks olla rohkem kappe, lauad korralikud mitte üks jalg lühem kui teine. Tuba näeb välja 

nagu nõuka aegne. Võrreldes välismaa tudengitele antud tubadega siis tekib küsimus kus 

siin võrdsus on. Miks neil paremad toad on kui kohalikel, et muljet avaldada? Väga nõme 

arusaam teil. 

Ei ole rahul Kapid on toodud ilmselt eelmiste elanike poolt sinna, riiulid üldse toas puuduvad 

Ei ole rahul We're three roommates and we have only one place to keep our clothes 

Ei ole rahul The weardrob is falling apart, and the curtain too. 

Ei ole rahul 

Wardrobe is not enough and some rooms have more wardrobe than my room. So I'm so 

upset about this. 
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Kuidas Te olete rahul: [WiFi kasutamise võimalusega oma toas] 

Täiesti rahul Minul on on-line ühendus, mille eest maksan eraldi 

Täiesti rahul Ei kasuta 

Täiesti rahul Harva kasutan, mul oma internet. 

Täiesti rahul Pole probleeme olnud 

Täiesti rahul Connection from my room is okay but generally WiFi connection is really bad and slow. 

Pigem olen rahul 

kui palju rahvast kasutab korraga, siis on üliaeglane. või siis on kiviseintest tulenev 

aeglane/kaduv nett. 

Pigem olen rahul 

Vahel 

Jamab aga tore et siuke voimalus uldse on! 

Pigem olen rahul Mingil kellaajal jookseb WiFi lukku, sest kasutajaid on liiga palju 

Pigem olen rahul Vajadusel saavad asjad tehtud. 

Pigem olen rahul Vahel tekib ülekoormus ja WiFi on häiritud, et vahel isegi ei ole WiFit 

Pigem olen rahul It could be faster. Sometimes it doesn't ost work. 

Pigem olen rahul not always working fine 

Pigem olen rahul It always works. 

Pigem ei ole rahul 

Interneti tugevus võiks olla suurem ning võimsam. Tihti on Interneti kiirus väga aeglane 

(eriti õhtuti umbes 18st ning näitab ühte pulka) on juhtunud nii et kaob üldse ära. 

Pigem ei ole rahul Minu toas on halb wifi levi 

Pigem ei ole rahul WiFi kvaliteet on väga kõikuv 

Pigem ei ole rahul Wifi on õudsalt aeglane 

Pigem ei ole rahul Aeglane, perioodiliselt katkeb. 

Pigem ei ole rahul Madal kiirus 

Pigem ei ole rahul WiFi pidevalt kiilub kinni ja ei tööta hästi. 

Pigem ei ole rahul Wi-fi alati töötab katkeliselt, töötab ja siis kaob ära. 

Pigem ei ole rahul internet kaob pidevalt ära. 

Pigem ei ole rahul 

Super, et wifi on tasuta, aga kahjuks on see tihti aeglane ja nõuab kannatlikkust, eriti 

õhtuti. Videode vaatamise ajal eriti aeglane. 

Ei ole rahul 

Hommikuti veel kuidagi saab veel ühika netiga hakkama, aga umbea 4-5 paiku on seda 

suht võimatu kasutada. (Liiga aeglane) 

Ei ole rahul Katkeb pidevalt 

Ei ole rahul Väga aeglane 

Ei ole rahul 

Teatud kellaaegadel kui inimesi rohkem on nett täiesti maas. On räägitud sellest 

probleemist nii ühika tädiga kui ka it meestega. Ei mingit lahendust välja ei pakuta. 

Rahadega ollakse nii kitsi. 

Ei ole rahul Liiga aeglane WI-fi, ühtegi lehekülge ei saa laadida 

Ei ole rahul Wifi tihti töötab liiga aeglaselt 

Ei ole rahul Õhtuti Wifi kaob. 

Ei ole rahul internet pidevalt jamab 

Ei ole rahul The wifi doesn't work very well 

Ei ole rahul Almost no WiFi in the room 

Ei ole rahul Very bad connection. I'm very disappointed 

 

Kuidas Te olete rahul: [Õppimistingimustega üliõpilaskodus] 

Täiesti rahul Pole põhjust nuriseda kui on soe ja mõnus tuba ja vajalikud ühendused olemas. 

Täiesti rahul Õpin toas. 

Täiesti rahul Rahulik teha enda asju. Pole lärmi. 

Täiesti rahul It is possible. 

Pigem olen rahul Rahul 
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Pigem olen rahul laud on, tool on. 

Pigem olen rahul 

Vahel on mõlemad arvutid hõivatud, peab sobivat aega passima (endale arvutit praegu 

osta ei saa). 

Pigem olen rahul Ei saa aru mida mõeldakse: õpin toas ja üksi on muidugi parem keskenduda 

Pigem olen rahul 

Olen rahul, õppida saan. Ainult naabrid on vahel lärmakad. Mul elavad mõlemal pool 

naabrid, kes öörahu eriti ei austa. Eriti ühel pool, kus elab tüdruk, kellel meeldib öösiti 

külalistega naerda, laulda ja muusikat lasta. Koolis ei tundu ta käivat. Liiklusmüra häirib 

und natuke, seetõttu tuleb aken ööseks kinni panna ja leppida vähema hapnikuga. 

Pigem olen rahul The people from other rooms are really noisy 

Pigem ei ole rahul Seinad kostuvad läbi; lärm 

Pigem ei ole rahul Kuidas õppida kui tooli,lauda ja lisavalgust ei ole? 

Pigem ei ole rahul Meie kaheses toas on vaid üks laud, ruumi aga on küllalt, et teisegi saaks mahutada. 

Pigem ei ole rahul Õhukesed seinad 

Pigem ei ole rahul lärmakas, arvuti ruum võiks asuda vaiksemas kohas mitte sissekäigu juures 

Pigem ei ole rahul I can hardly study in my room. The computerroom is really small and bad air. 

Ei ole rahul Kuna seinad ja aken kostavad väga hästi läbi, siis müratase on pidevalt suur. 

Ei ole rahul There is only one desk for all the room, and only two computers for all the student hostel 

 

Kuidas Te olete rahul: [Üldruumide puhtusega] 

Täiesti rahul Koridorid on puhtad, muid ruume ei kasuta. 

Täiesti rahul Kõik on pühas ja koristatakse korrapräselt. 

Täiesti rahul puhas kõik 

Täiesti rahul Puhastustöötajad teevad head tööd. 

Täiesti rahul Ei kurda 

Täiesti rahul 

Koristaja käib tihti ja teeb head tööd. Lisaks on veel koristaja viisakas ja annab üle 

koridori teada, kui kellegil söök köögis valmis. 

Täiesti rahul 

Every weekday Kati is cleaning public spaces and it's really good! I wish she comes on the 

weekend also 

Pigem olen rahul Koristajad täidavad oma tööd väga hästi, kahju et tihti kaaselanikud ei korista enda järel 

Pigem olen rahul 

Nädalavahetustel on halvasti, sest inimesed ei suuda enda järel koristada, et kaks päeva 

oleksid üldruumid puhtad. 

Pigem olen rahul WC- on sageli ebameeldiv lõhn 

Pigem ei ole rahul 

Peale koristamist põrand haiseb, tolmurullid maas. Ühisvetsus ei suuda käia, sest seal on 

kohutav uriini lehk. 

Pigem ei ole rahul Dušširuumis, wc-s ja köögis on tihti must ja halb lõhn 

Pigem ei ole rahul Üürnikud tihti ei korista enda järgi 

Pigem ei ole rahul It depends on students but not on staff. 

Ei ole rahul 

Ruumid on mustad; dušikardinad on nii räpased (need oleks tulnud ammu vahetada välja); 

põrandaharjad/mopid on vanad/mustad 

Ei ole rahul 

Eenevalt ka kirjeldasin seda. See on ikka pàris kohutav kuidas kaaselanikud ei oska 

puhtust hinnta ja hoida. Aga see kahjuks ei olegi koristaja voi juhataja teha..vaid inimeste 

teha kes siin elavad 

Ei ole rahul wc on suht rõve 

Ei ole rahul Kuna elan korteris ja keegi ei korista 

Ei ole rahul 

Ühe ja sama lapiga teha wc ja kraanikaussi ning peegleid. Kus siin puhtus on. Kohutav. 

Me õpime koolis kuidas puhtus on esimene asi mida peab jälgima ja mida pole 

ühikas...puhtus. täielik null. 

Ei ole rahul 

Uute saabudes kaob ka ruumidest puhtus. Tüdrukute wc/dušš on alalõpmata roojane, must, 

enda järel ei osata koristada. See mis on kukkunud/tilkinud maha/potile, see ka sinna jääb. 

Väga nõme on teiste mustust koristada, prilllauda puhastuslappidega muudkui puhastada. 
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Kuidas Te olete rahul: [Pesemisvõimalustega] 

Täiesti rahul Omaette dusiruum ei anna põhjust nurisemiseks 

Täiesti rahul Vesi on küll kuiv 

Täiesti rahul Vesi jookseb kraanist ja dušši all. 

Täiesti rahul Nagu ühikas ikka. 

Täiesti rahul don't have comment. 

Pigem olen rahul Vesi on kuiv ja nahk kuivab. 

Pigem olen rahul Iseensest voiks olla eraldi kabiinid jne.. aga muidu on taitsa okei 

Pigem olen rahul Maas võiks olla mingi kummist matt, et terve põrand õhtu lõpuks ei ujuks 

Pigem olen rahul Õhtul mina ei saa sinna pääseda, sest mu kiip ei tööta seal. 

Pigem olen rahul vähemalt kardin on vahel 

Pigem olen rahul Dušši saab alati kasutada, kui vaja. 

Pigem olen rahul Pesemis- ja riietumisruum võiks privaatsem olla 

Pigem olen rahul A plan would be nice to be sure the washingmasjine is free 

Pigem ei ole rahul Kallis 

Pigem ei ole rahul Mõnikord oli välja lülitatud teiste inimestega kuivmasin 

Ei ole rahul Kolm dušši, kus on mustad dušikardinad; ruum on jahe 

Ei ole rahul 

Too expensive, the others floor also using and if you are late finishing time they are 

touching your clothes! 

 

Kuidas Te olete rahul: [WC-ga] 

Täiesti rahul Omaette WC ei anna põhjust nurisemiseks 

Täiesti rahul Puhas, Korras. 

Täiesti rahul there is always toilet paper. 

Pigem olen rahul Inimesed ei oska enda järgi koristada. 

Pigem olen rahul 

Automaatvalgustus võiks olla rohkem tundlikum, tuli põleb umbes 10 sekundit ning 

hiljem peab kätega vehkima et andur reageeriks sellele ( nt pesemisruumides kestab tule 

põlemine kauem ning reageerimine liigutustele parem) 

Pigem olen rahul Elanikud võiksid üheskoos hoida wc puhtust. Hetkel päris paljud ei hoia puhtust. 

Pigem olen rahul 

vahepeal nädalavahetusteti oksendatakse wc-d täis peale pidusid ja on rõve varahommikul 

sellissesse wc-sse minna. 

Pigem olen rahul 

Mölemas tualetis vöiks kraanist tulla sooja vett, ühest tuleb ainult külma. Valgus vöiks 

olla manuaalne. 

Pigem olen rahul Neljandal korruse ühise wc valgustus kabiinis on kehv. 

Pigem olen rahul wc on kaugel, võiks olla igal toal oma wc. 

Pigem olen rahul Wc peaks tualettpaber kohapeal olema 

Pigem olen rahul On piisavalt puhas. Tore, et kabiinides on ka kraanikausid. 

Pigem ei ole rahul Paris kitsad. 

Pigem ei ole rahul 

Uksed on pidevalt mustad, nagu olen marganud, siis korraliku puhastust tehakse kord 

nadalas, millest ei piisa. Haisu eemaldamiseks võiks igapaevaselt teha pohiline pesu, sest 

tundub mitte koik elanikud oskavas wc-d korralikult kasutada 

Pigem ei ole rahul 

Ühiskasutatav wc on kohutav, see hais, mis seal on, see on ebareaalne. Ma ei saa aru, 

kuidas see sinna tulnud on, ilmselt mööda laskmisest. Aga neidude vetsus saab käidud, 

seal ei haise. 

Pigem ei ole rahul WC ei ole puhas. 

Pigem ei ole rahul Puhtusest pole halli haisugi. 

Pigem ei ole rahul 5. korruse üldtualetis ei käi kõik uksed lukkugi 
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Pigem ei ole rahul Mainitud ülalpool. 

Pigem ei ole rahul Kuna puudub seep, et käsi korralikult ära pesta. 

Pigem ei ole rahul It could be more than one iron dry 

Ei ole rahul Korruse peale on kaks wc 

Ei ole rahul Õhtul wc äär täis kustud ja keegi ei korista enda järgi. Jäetakse enda järgi musta triibu. 

Ei ole rahul haiseb 

Ei ole rahul Paha lõhn ja mõned inimesed ei hoia puhtust enda järel 

Ei ole rahul 

Inimesed ei mõista koristada, puhtust ei hoita. Kõiktäiskasvanud inimesed, aga pott 

roojane, erinevaid kehavedelikke täis. 

 

Kuidas Te olete rahul: [Pesu pesemise võimalustega] 

Täiesti rahul Ei ole pesu pesnud, kuid võimaluse olemasolu on juba väga hea. 

Täiesti rahul ei pese pesu siin 

Täiesti rahul I'm trying to do the laundry on work days. 

Täiesti rahul Pesumasin korteris olemas. 

Täiesti rahul Poonuseks saab ka kohe pesu ära kuivatada vajadusel ja see on väga hea. 

Täiesti rahul 2€ for one wash it's expensive for me but anyways laundry is okay. 

Pigem olen rahul 

1.korruse välismaalased arvavad, et pesumasin kuulub neile ja hoiavad pärast pesemist 

oma pesu tunde-tunde masinas. Pärast on ülbed ja ebaviisakad, kui nende asjad on kaussi 

tõstetud. Samas, võiksid järjekorras olevad inimesed, kes soovivad pesu pesta, oodata 

10min enne kui tõstavad pesu välja. Mõnikord paratamatult juhtub, et kohe ei saa tulla ja 

see on arusaadav. Ja kui tõstetakse teiste pesu masinast välja, võiks seda teha viisakalt, 

mitte visata ja loopida. 

Pigem olen rahul Ei kasuta 

Pigem olen rahul Ilmselt on sellega kõik korras, aga mina pesen kodus oma masinas, nii meeldib. 

Pigem olen rahul 

Pesumasinaid võiks rohkem olla. Üliõpilaskodus on sadu inimesi ning see on veidi 

ebareaalne, et kõik peaksid 2 masinaga oma pesu pestud saama. 

Pigem olen rahul Pole veel kasutanud, aga mugav ja lihtne. 

Pigem olen rahul 

Tegelikult pole veel kordagi pesu pesema jõudnud, kuna on kallis, siis pesen sõbra pool 

tasuta. :D 

Pigem olen rahul Tore et seline voimalus on. 

Pigem olen rahul võiks olla veel üks pesumasin, kuna tihti ona vaja oodata järjekorda 

Pigem olen rahul Õhtul mina ei saa sinna pääseda, sest mu kiip ei tööta seal. 

Pigem ei ole rahul Arvan, et 2 eurot on liiga kallis 

Pigem ei ole rahul pesemine maksab 

Pigem ei ole rahul Pesu pesemise aeg ööpäevas on piiratud 

Pigem ei ole rahul Pesumasinad jätavad pesu mustaks. 

Pigem ei ole rahul There are only two machines for all the student hostel 

Ei ole rahul Ei ole ühiselamus pesupesemis võimalust kasutanud 

Ei ole rahul Ühel korrusel kaks pesumasinat 

Kuidas Te olete rahul: [Köögiga] 

Täiesti rahul Omaette väike köök kõige vajalikuga. 

Täiesti rahul ei käi köögis 

Täiesti rahul kõik söögid saab ära tehtud 

Täiesti rahul Kõik vajalik olemas. 
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Täiesti rahul Puhas, kena, ruumikas. 

Pigem olen rahul 

Rahul, aga voiks parem olla muidugi, segisti vee surve jne.. mikrouuni korras hoid..ja 

puhtus 

Pigem olen rahul Ahjuplaate pole 

Pigem olen rahul Valgus vöiks olla manuaalne. Kraanist vöiks vesi tulla natuke suurema survega. 

Pigem olen rahul 

Olen köögiga rahul, kuid seal võiks olla külmkapp, sest külmkapp on üsna kulukad ja 

rasked ning selle soetamine ainult õppeperioodiks on tülikas. Ilma külmkapita on aga 

toidu säilitamine peaaegu võimatu. 

Pigem olen rahul 

Natukene tüütu on et valgustus kustub ära, kui köögis süüa teha ja siis peab kõndima teise 

ruumi otsa, et kõik valgustused tööle läheks. Natukene lühike aeg valgustusele. 

Pigem olen rahul Hädavajalik on olemas. 

Pigem olen rahul Ei kasuta 

Pigem ei ole rahul Nõude pesemiseks vahendid ostad ise, külmkappi ei ole. 

Pigem ei ole rahul Igal pool on mustust ja mikrolaineahi töötab pooleldi 

Pigem ei ole rahul Tööpinda on vähe ja pliidi kohal olevad õhupuhastajad on peatrauma tekitajad. 

Pigem ei ole rahul pidevalt räpane 

Ei ole rahul 

Söögitegemine on ebamugav, kuna kõik toiduvalmistamiseks vajalikud asjad peab oma 

toast tassima kööki ja tagasi. 

Ei ole rahul Terve korruse peale kaks pliiti/ahju - vähe 

Ei ole rahul Järjekordselt pole puhtust. 

 

Kuidas Te olete rahul: [Asjaajamisega üliõpilaskodus] 

Täiesti rahul Alati olemas keegi personalist lahendamas, kui on olnud mõni probleem. 

Täiesti rahul Kiired vastused alati meilidele ja hea vastutulelik suhtumine. 

Täiesti rahul Monika vastab kiiresti kirjadele 

Täiesti rahul Meie juhataja on väga tore ja vastutulelik, ainult kiidusõnad. 

Täiesti rahul kiire 

Täiesti rahul saan arved ilusti kätte 

Täiesti rahul Kõike saab läbirääkida ja mõlemale poolele head lahendused leida. 

Täiesti rahul Kõik info kättesaadav 

Täiesti rahul Asjaajamine vajadusel on viisakas ja tore. 

Täiesti rahul It would be easier if the administrative spoke English. 

Täiesti rahul Everything is clear. 

Pigem olen rahul 

Muidu ok aga enda välja lukustamisel või kaardi mitte toimumisel võiks olla kas keegi 

kohapeal või siis võiks juhataja tulla, saan aru et kell 4 öösel on nõme aga mis ma teha 

saan kui kaart ei tööta ja ma 2 tundi külmetanud väljas. 

Pigem olen rahul Kõik on saadud vajadusel aetud. 

Pigem ei ole rahul I never read the estonian mails and almoste missed the payment 

Ei ole rahul Monika doesn't speak english 

Kuidas Te olete rahul: [Öörahu tagamisega] 

Täiesti rahul Vaikus ja rahu ka mitte öisel ajal. 

Täiesti rahul Pole üldse probleeme tekkinud, et keegi rikub öörahu 

Täiesti rahul Usually it's silence. 

Pigem olen rahul 

Rahul, kuid teatid korvale 

Kalletega. Eks ikka leidub vahel veidi valjemaid inimesi ootunnil, aga pole midagi parata 

Pigem olen rahul 

Neljanda korruse vaheseinad on olematud, on kuulda reaalselt kõike mida naabrid 

räägivad tavalisest veits valjuma häälega. Teistel korrustel ei ole sellist asja markinud. 

Suvisel ajal palju larmi tekitavad valistudengid, kes tihtipeale kogunevad valisukse juures, 
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suitsetavad ning larmavad. 

Pigem olen rahul Esineb päevi, kus sellest üldse kinni ei hoita, aga üldjuhul rahulik 

Pigem olen rahul aegajalt on liigset juttu kostunud aga 00:00st on ikka vaikus. 

Pigem olen rahul 

Välismaalased kipuvad öörahu rikkuma ning karjuvad 5. korrusel tihti. Samuti jääb nii 

mõneski toas pidevalt inimesi ööseks, kes tegelikult üliõpilaskodus ei ela. 

Pigem olen rahul Sügisel oli lärmakam nüüd on päris rahulik. 

Pigem ei ole rahul Venerahvusest naabrid ei mõista öörahu aega! 

Pigem ei ole rahul 

Üliõpilastele, kes on tulnud välismaalt, võiks rohkem öörahu vajalikkust selgitada ; olnud 

olukordi kus kutsutud hiljaõhtul võõraid ning ei lastud magada (karjutakse 

koridoris/köögis, paigutatakse ustega) 

Pigem ei ole rahul 

päeval on vaikus, alates kella 20:00 hakkab trall pihta- lauldakse, räägitakse kõva häälega, 

trambitakse, kuulatakse muusikat. enamik ei arvesta öörahuga ning üleüldiselt sellega, et 

on inimesi ühiselamutes, kesõpivad eksamiteks või kirjutavad lõputööd või peavad 

varahommikul ärkama, et tööle minna. 

Pigem ei ole rahul On olnud olukordi, kus inimesed koridoris karjuvad ja kisavad ning paugutavad ustega. 

Pigem ei ole rahul 

Lärmajaid ikka leidub, ka neid hulle, kes öösel muusikat kõvasti panevad. Õnneks nad 

panevad vaiksemaks, kui öelda. 

Ei ole rahul 

Students have to provide silence. Most of time silence can't be provided but it is not about 

Student hostel. We're young so it is okay. 

Ei ole rahul Pidev lärm 

Ei ole rahul Kes teevad suitsu pärast öörahu jooksavad koridooris 

Ei ole rahul 

Mõned ühiselamu elanikud unustavad, et nad elavad ühiselamus teiste inimestega ja 

lärmavad pärast 23.00. Olen palju korda sellega kokku puutunud, et pidin vara hommikul 

tööle või õppimisele minema, kuid ma ei saanud magama minna, sest keegi lärmas 

Ei ole rahul 

See on väga suur ja kohutav probleem, kuna naabrid naeravad, laulavad ja räägivad väga 

kõvasti ja see häirib mind tohutult ning seda juhtub tihti öösel, kui öörahu on. 

Kuidas Te olete rahul: [Üliõpilaskodu teenusega] 

Täiesti rahul Minu jaoks suurepärane võimalus. 

Täiesti rahul Vastab minu vajadustele. 

Täiesti rahul Kõik on normaalne. 

Täiesti rahul 

Student hostel manager has to know English in my opinion. Because so many 

international students are living here. 

Pigem olen rahul Rahul 

Pigem olen rahul 

Vahepeal teatised seinadel (köögis, ustel) on 90ndate stiilis ala " kui midagi ei meeldi, 

otsige endale muu koht elamiseks". Tegemist on ikkagi teenuse saamisega, ning 

käitumist, mis ei vasta uhiselamus kehtestatud korrale tuleks lahendada lepingust 

lahtuvalt, mitte ahvardada elukoha kaotamisega. Ülejäänu on ok. 

Pigem olen rahul Sobib 

 

Kuidas Te olete rahul: [Turvalisusega] 

Täiesti rahul Uksed on kinni, võõrad ei kõnni. 

Täiesti rahul Kiibid, oma korrusele saab vaid jne..kaamerad..tundub turvaline 

Täiesti rahul Hea, et saab tulla ükskõik, mis ajal ja oma kiibiga 

Täiesti rahul välisuks ukus, kaameravalve. 

Täiesti rahul Piisavalt palju on kiibistatud alasid, kuhu pääsed ainult siis kui sul on õigus selleks 

Täiesti rahul Siiani positiivsed kogemused. 

Täiesti rahul Uksed suletud, võõrad ei pääse sisse 
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Täiesti rahul It is good, I didn't lost my things. 

Pigem olen rahul 

eriti ei julge enda toakappidesse midagi jätta, kes teab, milline toakaaslane tegelikult võib 

olla. 

Pigem olen rahul Korruste uksed alati ei sulge korralikult, muidu ok 

Pigem olen rahul 

Siiani pole vargaid näinud ja julgen ka köögis käia, nii et toaust ei lukusta. Loodan, et 

jätkub samas vaimus. 

Pigem ei ole rahul I'm in the first floor and whoever can entry because of laundry 

 

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

võimalust)] 

Pigem olen rahul Kitsas on, aga hea et selline voimalus on 

Pigem olen rahul 

Mõned jalgrattad seisavad dinosauruste aegadest, võiks omanike kaest kusida, kas nad on 

reaalselt kasutatavad 

Pigem olen rahul Kohti pole piisavalt 

Pigem olen rahul Endal ratast pole, aga neid saab hoida sees ja väljas. 

Pigem ei ole rahul Vähe ruumi ja ei tundu väga turvalisena 

Pigem ei ole rahul Liiga palju rattaid, seehulgas on siin rattaid mis olid 5 aastat tagasi. 

Ei ole rahul Liiga vähe kohti ja tundub nagu inimesed ei kasutakski oma jalgrattaid. 

 

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

Täiesti rahul pole vaja olnud, kuid kui on siis on hea teada, et saab jätta auto maja taha. 

Pigem olen rahul Enamasti on piisavalt ruumi 

Pigem olen rahul 

Vahest laiutatakse. Avarii korral võiks parklas olla kas või üks kaamera, et tuvastada 

avarii tekitajat. 

Pigem olen rahul Tõkkepuuga parkla hea aga sooviks rohkem kruusa, rohu või muda sisse parkimine jama. 

Pigem olen rahul Pole autot, aga aias pargitakse. 

Pigem ei ole rahul Parkimis kohad on mudased eriti sula ja vihma ajal. 

Pigem ei ole rahul 

Parkimisvõimalus okei, aga parkla ise mitte. Kevadeti king sügisel sopamülkad ja väga 

raske minema saamisega. 

Pigem ei ole rahul 

Vahest laiutatakse. Mõnikord puudub koht parkimiseks. Puudub kaamera mis jälgib 

parklat-. 

Pigem ei ole rahul 

Parkla voiks korda teha, vàga mudane on sygiseti ja kevadeti , ja halb et parkla tahaotsas 

peab parkima murule. 

Pigem ei ole rahul Vähe ruumi. Seda muru lappi pole sinna vaja, võiks rohkem ruumi parkimiseks olla. 

Pigem ei ole rahul Mind ei puuduta aga tundub, et parkimisruumi vähe ja kitsas 

Ei ole rahul 

Parklas võiks olla eraldusjooned, sest väga paljud ei oska parkida ja pargitakse kahe auto 

koht kinni. Samas võiks ka olla n.ö enda parkimiskoht, sest on ka neid autoomanikke, kes 

pargivad kahte autot korraga, võttes teistelt ära võimaluse turvaliselt autot parkida (Mõni 

auto seisab-seisab-seisab keegi ei sõida, ei liigu). Kevadel pärast suurt sula on mullane ala 

mudane, autorehvid külmuvad kinni, rööbastast raske välja saada. 
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Kas Teie arvates on üliõpilaskodus piisavalt rahulik? 

Jah Kolmanda korruse kohta ei saa ühtki märkust teha. 

Jah Suhteliselt vaikne jah. Eriti vaikne oli 3 korrus, 4 nii väga pole 

Jah Saab magada. 

Jah Pole olnud siiani midagi häirivat 

Ei ole mõelnud kui öörahu säilitataks siis jah. 

Ei Liiga palju lärmi ja teistega mitte arvestamist 

Ei Liiga lärmakas paik. 

Ei Välismaalastele pole piisavalt kodukorda selgitatud. 

Ei 

Saab hakkama üldiselt. Häirivad ainult naabrid, liiklusmüra ja Räägupesa ossid, kes 

lärmavad tänaval. 

 

Kui tihti kasutate üldkasutatavaid arvuteid? 

Mõni kord nädalas There are only two computers 

Mõni kord kuus Koolitöö jaoks 

Iga päev endal pole arvutit. 

Ei ole kordagi kasutanud I have my own laptop. 

Ei ole kordagi kasutanud Tegelikult terve perioodi peale olen kasutanud mõne korra 

Ei ole kordagi kasutanud Olemas enda sülearvuti. 

Ei ole kordagi kasutanud On endal sülearvuti 

Ei ole kordagi kasutanud Pole vajadust olnud, kuna on endal arvuti olemas. 

Ei ole kordagi kasutanud pole vajadust olnud 

Ei ole kordagi kasutanud Endal arvuti olemas 

Ei ole kordagi kasutanud ? Pole vaja läinud ja seal ainult 2 arvutit 

Ei ole kordagi kasutanud Mul on enda arvuti olemas, nii et piisab sellest. 

 

Kui sageli teete köögis süüa? 

Mõni kord nädalas Mulle isiklikult ei meeldi teiste silme all süüa teha. 

Mõni kord nädalas Teen endale piisavalt palju, et jätkub mitmeks päevaks 

Mõni kord nädalas Toidu soojendamine või salatid. 

Mõni kord nädalas Teen köögis süüa nii ülepäeva, nii kuidas aega on. 

Ei tee üldse pole vajadust olnud 

Ei tee üldse Ei ole vajadust 

Ei tee üldse räpane 

3 korda päevas The kitchen is too small, and doesn't work very well 
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Kas te saate köögis süüa teha siis, kui soovite? 

Mitte alati Pidevalt on ahjud hõivatud ja pliidiplaadid 

Mitte alati 

Yhel õhtul olid kuidagi justkui koik koogis ja pliifi aares ja kraanikausi aares oli lausa et 

jarjekord 

Mitte alati Tihti jääb pliite puudu 

Mitte alati Sometimes the kitchen is full, so I'm waiting when it will be free. 

Mitte alati First floor's kitchen is so small that much people living in first floor. 

Jah Pole kunagi pidanud ootama 

Jah Ruumi on küllalt. 

Jah Pole probleemi olnud, alati on mõni vaba raud. 

Ei tee köögis süüa no ei taha teha köögis süüa, tahan poest osta. 

Ei Sometimes I have no space 

 

Kas Te sööte: 

Oma toas Ei meeldi kui keegi võõras pealt vaatab mida ja kuidas ma söön. 

Oma toas sest nii on 

Oma toas Hea rahulik süüa ja ei jää ette teistele 

Oma toas Toas on privaatsem. 

Oma toas Eelistan privaatselt süüa. 

Köögis There are people who eats in their rooms and take the common plates and glasses 

Mõnikord köögis, 

mõnikord oma toas   

Mõnikord köögis, 

mõnikord oma toas 

If it's really crowded sometimes there is no space for it sometimes smell is really bad for 

me. So I choose to eat in my room but it's uncomfortable 

 

Kas Te koristate köögis enda järelt? 

Alati Järgmistel oleks sinna ebameeldiv tulla kui mu järelt oleks must 

Alati ise määrin ära, ise koristan 

Alati 

Koristan alati enda järelt ära, kuna olen ise pidanud teiste mustust koristama ning see pole 

tore. 

Alati Harjumus. 

Alati I'm trying to clean kitchen after my uses and after other uses 

Alati It would be a mess If someone don't do clean 

Vahetevahel Siis kui olen ära määrinud midagi siis koristan. 

Vahetevahel Üritan koristada enda järgi. 
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Kas käitute üliõpilaskodus keskkonnasäästlikult (olete kokkuhoidlik vee, elektri 

kasutamisega, sorteerite prügi jne)? 

Jah 

Ei raiska vett niisama, st ei jäta jooksma, kui hambaid nt samal ajal pesen. Elektrit kasutan 

vastavalt vajadusele, telefoni või arvuti laadimisel, tuled kustus, kui piisavalt valge veel. 

Jne 

Jah Päeval ei kasuta lampi, sorteerib prügi korrektselt 

Jah Sorteerin prügi; toast lahkudest kustutan tule 

Jah Kustutan tuled, ei viida niisama aega dušši all, sorteerin enamuse oma prügist 

Jah Säästan elektrit ja vett, sorteerin prügi. 

Jah Prügi sorteerimine, elektri kokkuhoid , vesi ei jookse niisama 

Jah 

Ostan poest vett, kuna vesi ühikas on kloorine. 

Päeval ei kasuta valgustus ja vahest õhtul istun pimedas. 

Jah 

Käin duššis tempokalt, kuiv vesi ei lase kaua seista. Prügi sorteerimine. Ööseks kõik 

seadmed toas lülitatakse välja. 

Jah Prygi sorteerimine. Tule kustatmine lahkudes toast. 

Jah nõusid pestes ei lase veel joosta 

Jah 

Hoian vett ja elektrit kokku, laen asju võimalikult harva(ainuke asi, mis elektrit võtab on 

külmik), päeval tuld ei kasuta. 

Jah Sorteerin prügi 

Jah Duši all käies seebitamise ajal on vesi kinni, toas põleb õhtuti laualamp mitte laetuli. 

Jah Hoian vett 

Jah 

Säästlik Vee ja elektrikasutamine. 

Sorteerin prügi. 

Jah Sorteerin prügi, ei kasuta elektrit kui pole vajadust, sama veega. 

Jah Ei kasuta valgust või vett siis, kuj mul seda vaja ei ole. Soeteerin prügi 

Jah Säästan elektrienergiat ja vett 

Jah Hoian kokku elektrit ja vett 

Jah Paberi sorteerimine olmeprügist ja vee/elektri säästmine 

Jah Prügisorteerimine, vee/elektri kokkuhoid. 

Jah Prügi sorteerimine, keraamikanõude kasutus. 

Jah 

Sorteerin prügi  

Ei viska oma sodi kööki vaid kogun oma prügi kokku ja viin välja 

Taara panen taarasse 

Ei lase veel niisama joost, kui olen dušsi all või pesen hambaid 

Jah 

Siis kui pesen, teen end märjaks, kraan kinni, seebitan ära, kraan uuesti lahti. Kasutan 

valgusteid siis kui on selleks vajadus 

Jah Hammaste pesemisel panen vee kinni, köögis kulutan nõusid pestes võimalikult vähe vett. 

Jah Vee ja elektri kokkuhoid 

Jah 

Kustutan asjatult põleva lambi toas, keeran radiaatori kuumuse maha, kui ilm soe, tarbin 

vett kokkuhoidlikult. 

Jah Pesemise ajal vesi ei voola. 

Jah 

Paberjäätmed panen eraldi. Toidujäätmed jätan kööki. Pakendeid pole viitsinud veel 

olmeprügist eraldada, aga varsti alustan. Ohtlikud jäätmed viin ise ära õigesse kohta nt 

patareid ja lambipirnid. Vett ja elektrit hoian kokku niipalju kui suudan. Aga duši all käin 

ikka vähemalt 20 min. 

Jah 

I always try to use the less water, and I close close the water when the other dorm mates 

let It open 

Jah I turn of the water while I'm not using it, and the light of my room when I'm not there 

Jah Saving water,sorting the garbage 

Jah trying not to waste water and electricity and plastic bags. 

Vahetevahel After useing the oven I turn off it 

Vahetevahel Prügisorteerimine 
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Vahetevahel Säästan elektrit ja sorteerin prügi 

Vahetevahel sorteerin prügi, püüan kiirelt end puhtaks pesta ja vähem vett kasutada. 

Vahetevahel 

Šampooni pähe panemisel keeran vee kinni. Paberi ja papi viskan eraldi konteinerisse. 

Nõusid pestes ei larista 

Vahetevahel Olen säästlik vee ning elektriga, kuid prügi ei sorteeri. 

Vahetevahel taara viin kogumispunkti, paberid viskan pappi 

Vahetevahel kokkuhoid vee ja elektri pealt 

Millega Te olete üliõpilaskodus kõige rohkem rahul? 

Asukohaga, vaikusega koridorides, teenindamisega. 

Asukohaga. 

Asukoht ja lihtsus. 

Cheaper 

Cleaning. 

Security. 

Dušiga 

Ei koha saamine oli lihtne 

Ei oska öelda 

Ei saa vastata 

Enda toaga 

et düssi ei ole järgekorda ja on võimalus elada üksi 

et on koht kus magada 

Et on koht kus ööbida 

Et saan tulla ükskõik, mis kell ja kuidas 

Free internet. 

Having own bathroom. 

hinnaga 

Hinnaga ja asukohaga 

Hinnaga. Personali kiire tööga. 

I have window in my room 

I'm not sleeping on the ground  

My roommate 

Juhataja ja korraldus. 

Koolile lähedal ja tore juhataja 

Koristaja teeb korralikku tööd ja oma toakaaslasega olen rahul 

Kui rahulik on, keegi ei lärma 

Kuu tasuga 

Magamisasemega 

Meeldib maja, elanikud ja nende viisakus, majajuhataja. 

Meeting a lot of international Erasmus students, price and location. 

Moonika ja Töömehe reageerimis kiirusega 

Odav hind. 

Olemas piisavalt head õppimistingimused, rahu ja vaikus 

Oma toaga ja sellega, et saan isegi öösel sisse 

Oma toanaabriga 

Oma toas üksi olemisega, pesemisvõimalused okeid, köögikasutusel pole probleemi tekkinud, et ruumi ei ole 

On olemas võimalused söögi tegemiseks , pesuks; meeldib pesumasinatel kvaliteet 

Parkimisega 

Peaaegu kõikidega 

Placement text to hospital town and college 

Security 

Suht kõigega peale neti 
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Tegelikult on meil väga hea ühikas, kui ainult saaks inimestele selgeks teha, kui tähtis on koristamine - wc/dušsi 

ruumides, köögis. Parkimistingimuste korrastamine - jooned, killustik mulla asemele. 

The price 

The price and the location 

Toa hubasusega 

Toa ukse sisepool. 

Toredad kaaselanikud, mõnus ja mugav üldiselt. Pesumasin ja kuivati. 

tuba on soe 

Tuba on soe. 

Vaatega aknast. 

Wifi-ga 

Võimalus olla kortersüsteemiga toas 

Võimalusega elada üksinda toas 

Võimalusega parkida autot 

Õppimistingimustega ja vaikusega 

Öörahu, üldkasutavate ruumide puhtus 

Üksinda elamisega 

 

Teie ettepanekud üliõpilaskodu elamistingimuste parendamiseks 

Arvan, et alati saab paremini, eriti kui on tegemist üldkasutatavate ruumidega. 

Better Wifi, being more strict about the quite time, improving the furniture. 

Buy new pans, cutlery, dishes... 

Have a living room with sofas to stay there talking because now there is only the kitchen. 

More bathrooms for women. 

Buy new pans. Add One room with sofas (living room) to be talking there and not into the kitchen bothering people who 

wants to eat peacefully. More bathrooms for women. More furniture in the rooms for three people. 

Ei ole ettepanekuid 

Ei oska öelda 

Ei saa keeta vett, alati ostan poest joogivesi, et teha tee või kohvi. Kraanist veest ei saa teha midagi, isegi kartulit keeta 

Ei tee heledad seinad, kuna nad saavad mustad väga kiiresti 

Endiselt printer võiks olla 

Et peale 23.00 saaks autoga maja tagant ära sõita. Tõkkepuu ei tööta peale seda kellaaega. Suitsetada võiks vaid õues, 

sest koridoris on suitsuhais. Teha eraldi komposti prügikast kööki. 

Everything is good here, now I don't see any conditions improve it. 

Hetkel ei ole mõtteid 

Hoida paremalt puhtust ja teha wifit kiiremaks 

I don't have 

igale toale oma wc. Igasse wc-sse paber. 

Kaotada ära (remontida korralikuks) kõik "lagunevad toad" (veneaegsed), korralik mööbel, mis on mugav. Mõnes toas on 

sisseehitatud kapid, kus vahepeal uks läheb niimoodi kinni, et ei saa enam pärast lahti kah. peab noa ukse vahele panema, 

et kuidagigi sundida. ja tegelikult võiks öösel olla siiski turvatädi või turvamees, kes kontrolliks igal korrusel, kas on 

mingeid probleeme. Samuti võiks olla selline vana komme nagu tubade kontroll, just puhtuste mõistes. Mõned 

toakaaslased absoluutselt ei jälgi puhtust ja ei vaevu koristama ka kui kirjutatakse sõnum meilile. Näiteks iga E ja R 

kontroll. 

Kiirem või suurem nett 

kui ainult saaks inimestele selgeks teha, kui tähtis on koristamine - wc/dušsi ruumides, köögis. Parkimistingimuste 

korrastamine - jooned, killustik mulla asemele. 

Kööki ühiskasutatav külmkapp. Palun 

Lugege mida inimesed kirjutavad ja alustage nende probleemide lahendamisega. 

More fornitures in the room, bigger fridge, bigger kitchen, more plates and glasses, new pans to cook 

Pange seebi wc-ruumidesse 

Parkimisplats korda. 

Parklasse rohkem kruusa ja jalgratta "hoidla" tühjaks ratastest mida ei kasutata. 
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Peamine probleem on puhtus wc-s, kuid see kindlasti sõltub ka elanikest endist. Võimalike remontööde puhul pöörata 

tähelepanu seinade heliisolatsioonile. 

Pole väga probleeme olnud. 

Prügi sorteerimine peaks kohustuslik olema 

Remont (toad helikindlaks) 

Lift (lihtsal liikuda nendel, kellel on raske liikuda) nt. tasakaalu probleemidega inimesed ja liikumis probleemidega 

inimesed jne. 

Kaldteed (et ratastooliga kasutajad saaksid ka vajadusel üliõpilaskodu kasutada) 

remont toas 

Renoveerine 

Ruumid vajavad värskendust 

Sanitaartingimuste parandamiseks võiks regulaarselt vahetada dušikardinaid/põrandaharjasid/põrandamoppe 

Seinu paksendada ja üldkasutavates ruumides manuaalne tuli, väga tüütu kogu aeg kätega vehkida. 

Soap in the Bathroom 

Sügis ja talvekuudel võiks rohkem küttega kokkuhoida. 

Teen ettepaneku teha Facebooki ühika grupp, kus inimesed saaksid üksteiselt asju laenata ja muidu sotsiaalsed olla. Tartu 

ühikatel on kõigil oma grupp, kus toimub tihe suhtlus ja arutelud. Tudengite omavahel asjade ja nõu jagamine teekski elu 

paremaks ja annaks sõpru juurde. 

Teha nii, et saaks kasutada kraanivesi kohvi valmistamiseks. 

Osta paberrätikud,nõude pesemiseks vahendid et nad oleksid köögis. 

Parandada WI-FI võrku et ta ei töötanud katkendlikult. 

Teha tubade remont. 

Teostada remont tubades, et oleks hubane ja hea seal olla. Rohkem võiks olla ka kortersüsteemis tubasid, kus saab jagada 

kööki ja wc-d 2-3 toaga mitte terve koridoriga. 

The administrative should speak English. More plates and forks, spoons... 

They have to Change all things 

Tingimused muutuvad paremaks siis, kui kõik koristavad enda järelt. Hoiavad vee ja elektri pealt kokku. 

Toaventilatsioon: toas on pidevalt palav ja umbne(ka öösel!), selle tõttu tuleb avada aknaid. 

Tualettpaberi lisamine wcdesse. Nt tõsta kuutasu 2€ võrra. 

tulevikus väheke kaasaegsemaks seda teha? 

uksed helikndlaks teha ja wcde olukordi nt 5ndal korrusel meeldivamaks teha 

Vahetada vana mööbel välja 

veidi remonti kulub ära 

Wifi muuta paremaks, sest pidevalt katkeb 

WiFi võimsuse/tugevuse suurendamine,  

WCdes automaatlampide kestvuse suurendamine; 

Inimeste, kes enda järel ei korista , korralekutsumine 

võib olla natuke uuendada toade põrandat ja lampid, et oleks rohkem valgust toas 

Võib olla teha köögis selliseid kappe, Kus ühiselamu elanikud saaks hoida nõusid, nt igale toale oma kapp võtmega. 

Välismaalastega rääkimine, et nad nii palju ei lärmaks 

Ööseks võiksid koridori tuled välja lülituda. Näiteks kella 23st võiks pime olla. 

Üksiktubade pakkumise võimalus. 

You can do something for kitchen for more space. And my biggest problem is every room has different conditions this is 

really unfair. 
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LISA 2. ÜLIÕPILASKODU KÜSITLUS 2019 

Üliõpilaskodu elanike rahulolu küsitlus 

 

Hea Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpiaskodu elanik! 

 

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

üliõpilaskodu teenusega. Palun leidke umbes 15 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 2019. 

 

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 
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Palun põhjendage oma valikut: 

6. Kas Te olete oma elamistingimustega rahul?  

□ 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 
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võimalusega (kui 

vajate jalgratta 

hoidmise võimalust) 

18. Parkimisvõimalustega 

(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: 
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14. Kas Te koristate köögis enda järelt? 

□ alati 

□ vahetevahel 

□ 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! 

Student Hostel Tenant Satisfaction Survey  

 

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 15 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 

2019 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: 

□ Talllinna Tervishoiu Kõrgkool 
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□ Other…. 

 

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 

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 
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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 

     

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? 
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□ 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 

□ 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: 
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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! 

 


