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SISSEJUHATUS

Küsitluse läbiviimise aluseks on rektori poolt 02.06.2014. a. käskkirjaga nr 1-4/12
kinnitatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tagasisideplaan.
Üliõpilaskodu rahulolu küsitlus viidi läbi 06.04.2015-24.04.2015. Küsimustik koosnes
35-st küsimusest (vt lisa 2) ja vastamine oli anonüümne.
Viimane selline küsitlus viidi läbi 2013 ja selle kokkuvõtlikku ettekannet on võimalik
vaadata:
http://ttk.ee/oppimine/28842/uliopilaskodu-rahulolu-kusitlus/
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.

TEOSTATUD TÖÖD JA ELAMISTINGIMUSTE PARANDAMINE
ÜLIÕPILASKODUS

Üliõpilaskodu elamistingimusi parandatakse vastavalt rahalistele võimalustele.
Aastal 2013 vahetati välja viienda korruse uksed ja remonditi koridor, teostati antud
korruse tubades pisiremont (seinte ja põrandate värvimine). Õuealal teostati pinnase
täitmine, mis parandas parkimistingimusi ja juurdepääsu prügikastidele.
Aastal 2014 vahetati välja neljanda korruse uksed ja remonditi koridor, teostati antud
korruse tubades pisiremont (seinte ja põrandate värvimine). Korraldati ümber
üldkasutatavate arvutite kasutamine ning vanad arvutid ja monitorid asendati uuematega.
Fuajeesse paigaldati jalgrattahoidjad.
Aastal 2015 suvel vahetati välja kolmanda korruse uksed ja remonditi koridor, teostati
antud korruse tubades pisiremont (seinte ja põrandate värvimine). Viiendal korrusel
teostati pesuruumide (duššiala ja tualetid) täielik renoveerimine. Esimese korruse
majandusruum renoveeriti, lisandus üks tuba üliõpilaskodu kasutajatele. Paigaldati uus
üliõpilaskodu ümbritsev võrkaed. Kõikide koridoride ja trepikoja valgustitele paigaldati
releega liikumisandurid. Fuajees suurendati jalgrattahoidjate arvu. Wi-Fi tehniliste rikete
ning katkendliku internetiühenduse likvideerimiseks paigaldati kaks interneti lisaseadet.
Igal aastal toimub järk-järguline vananenud kušettide (või madratsite), toolide, laudade,
kappide, valgustite välja vahetamine.
2013 viidi sisse muudatus koristajate töögraafikus, mis on taganud kasutusajal
üldkasutatavate ruumide parema puhtuse.
2014

toimus

töö

ümberkorraldus

üliõpilaskodus,

mille

käigus

mindi

üle

videovalvesüsteemile.
Üliõpilaskodu elanikel on lubatud tuua tuppa külmkapp, lisavalgustus (laua- või
seinalamp), veekeetja ja vajadusel mikrolaineahi. Ühe kasutaja kohta on lubatud interneti
kasutusmaht 2 MB.
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1. VASTAJATE ÜLDISED ANDMED

Üliõpilaskodu küsitlusele vastajate arv on võrreldes 2013nda aastaga vähenenud 98-lt
inimeselt 54-le. Joonis 1 annab ülevaate vastanute soolisest jaotusest.

Joonis 1 Vastajate sooline jaotus.
Joonis 2 kirjeldab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodus küsitlusele vastanute tööja õppimisealast seisundit. 14,8% vastanutest ainult töötab, 53,7% nii õpivad kui ka
töötavad samaaegselt ja 31,5% ainult õpivad.

Joonis 2 Vastajate töö- ja õppimisealane staatus (%).
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Üliõpilaskodu kasutavad suuremas osas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga seotud isikud
(75,9 % märkisid õppeastuseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli). Vastanud on märkinud
muuks õppeasutuseks Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Majanduskooli (vt ka
lisa 1).
2. ÜLIÕPILASKODUS ELAMISE AEG. MITMEKESI TOAS ELATAKSE

Joonis 3 kirjeldab vastanute üliõpilaskodus elamise aega ja mitmekesi toas elatakse.
Vastamise hetkel enamik vastanutest on elanud üliõpilaskodus alla kahe aasta (kokku
70,4% vastajatest).

Joonis 3 Vastanute ajaline jaotus 1-3 toalistes tubades.
Kõige rohkem elatakse toas kahekesi – vastanutest 40 inimest. Kolmekesi elab neli
vastanut ja üksinda 10.
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Joonis 4 Rahulolu inimeste arvuga toas.
Ollakse rahul üksinda toas elamisega, samuti kahekesi elamisega olid täiesti rahul 29
vastanut ja pigem rahul 9 vastanut (vt joonis 4). Neljast kolmekesi elavast vastanust 1
pigem ei ole rahul, 2 pigem on rahul ja 1 on täiesti rahul oma toa suurusega. Vastanute
põhjendused hinnangutele on võimalik lugeda lisast 1. Mitte kellelgi vastanutest pole
probleeme olnud üliõpilaskodusse koha saamisega.
3. ÕPINGUTE AJAL MUJALE ELAMA ASUMINE

Käesoleval õpinguperioodil 66,7 % vastanutest ei kavatse mujale elama asuda. Peamiste
põhjustena toodi välja üliõpilaskodu madalat üürihinda ja mugavat asukohta.
9 (16,7 %) vastajat pole mõelnud mujale kolimise peale. Sama suur hulk aga kavatsevad
mujale kolida. Põhjendusteks toodi kehvasid ja piiratud elamistingimusi ning kooli
lõpetamist ja omaette elamise pooldamist. Ühe kommentaarina toodi välja ka üürihinna
erinevust suvel ja talvel, kus suve üürihind on kõrgem (vt lisa 1).
4. VASTANUTE ÜLDINE RAHULOLU ELAMISTINGIMUSTEGA

Rahulolu elamistingimustega on kasvanud 60%-lt 67%l-e (pigem rahul ja rahul).
Elamistingimustega mitterahulolevate osakaal on võrreldes kahe aasta taguse küsitlusega
4% väiksem (joonis 5).
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Joonis 5 Üldine rahulolu üliõpilaskodu elamistingimustega (%)
Kommentaarides väljatoodud puudused (vt lisa 1):


Ühiskasutatavate ruumide räpasus (sh köök ja WC)



Läbikostuvad seinad



Toa ukselukk läheb tihti katki



Naabrite lärmakus



Naabrite marihuaana kasutamine ja sellest tulenev tugev lõhn



Kodulooma pidamine



Amortiseerunud madratsid



Pesumasinate vähesus, teenustasu nõudmine



Duššide vähesus



Kulunud mööbel



Koristaja ebakvaliteetne töö



Kaaselanikud ei hoia puhtust



Pole külmikut

Kommentaarides väljatoodud positiivsed elamistingimused:


Hea hind



Soojad toad



Hea asukoht



Üksinda elamise võimalus
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5. RAHULOLU ERINEVATE TEGURITEGA

Küsitluse vastajatel oli võimalus hinnata erinevaid tegureid üliõpilaselamus. Vastata sai
nelja-astmelisel likerti skaalal. Keskmise hinnangu jaoks skaalale anti numbrilised
väärtused: 1= ei ole rahul, 2= pigem ei ole rahul, 3= pigem olen rahul, 4= täiesti rahul.
Keskmiste hinnangute põhjal moodustus teguritest järjestus:
Valgustus
Üldruumide puhtus
WC
Sisustus
Pesemisvõimalused
Wi-Fi toas
Pesu pesemine
Köök
Toa suurus
Õppimistingimused
Öörahu tagamine
Turvalisus
Töötajad
Asjaajamine
Jalgratta hoidmine
Temperatuur
Parkimine

2,31
2,52
2,52
2,67
2,72
2,74
2,83
2,85
3,04
3,13
3,17
3,24
3,39
3,44
3,51
3,59
3,65

Joonisel 6 on kirjeldatud tubade tingimuste hinnangute jaotused. Joonised 7 ja 8
kirjeldavad vastavalt rahulolu hinnangute jaotusi üldkasutatavatele ruumidele ja rahulolule
personaliga.
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Joonis 6 Tubade tingimustega rahulolu hinnangute jaotused (%).
Kommentaarides toodi kõige enam välja nõrka laevalgustust. Tubade temperatuuriga
ollakse rahul. Ent leidus ka erandeid, kus akna vahedest puhus tuul ja toas oli külm.
Sisustus on paljude vastajate arvates oma aja ära elanud ja vajaks värskendamist. Interneti
ühendus on aeglane ja katkendlik, seda eriti õhtupoolikutel, mil kasutus on kõige suurem.
Ühe vastanu soovitusel võiks torrentid olla blokeeritud.
Õppides ei olda rahul ümbritseva müraga, valgustusega ja interneti ühendusega. Positiivse
poole pealt toodi välja arvutiruumi olemasolu.

Joonis 7 Üldkasutatavate ruumidega rahulolu hinnangute jaotused (%).
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Üldruumide puhtusega seoses esitati vastakaid arvamusi koristaja töö osas. Ent enamik
kommenteerijatest tõid välja selle, et kaaselanikel on probleeme puhtuse hoidmisega.
Vastanute arvamusel pesemisvõimalused on piiratud, sest pesemisruume on terve korruse
peale üks ja tekivad ootejärjekorrad, kui paljud samaaegselt soovivad pesema minna.
WCde osas ideaalis soovitakse ruumi enda toa juurde rohkemaks privaatsuseks. Puhtuse
hoidmine on probleemne ja on esinenud ka ummistusi.
Lisakommentaare andnud elanikest osa ei kasuta pesu pesemise teenust (12
kommenteerijat). Puuduste koha pealt toodi välja kõrget teenustasu, broneerimise
võimalust ainult tööpäevadel ja administraatori kohaloleku ajal, kasutusaegadest
mittekinnipidamist ja pesumasinate vähesust. Siiski oli ka neid, kes antud teenusega olid
rahul ja tõid välja kasutuse mugavuse.
Köögi kasutuse osas on erinevaid kommentaare. Teise korruse kahest ahjust töötab ainult
üks. Samas esimese korruse köögis on kõik vajalik olemas ja juurdepääs tagatud. Pliitide
olukord on erinev, mõnel juhul pliidid töötavad hästi, mõnel juhul võtab pliitide
soojenemine liigselt kaua aega. Kööki soovitakse mikrolaineahju, teekannu, külmkappi.
Ideaalis võiks igal toal olla oma kapp köögis asjade hoidmiseks.
Jalgratta hoidmise ja parkimise teenust paljud vastanutest ei kasuta. Jalgratta kasutajate
mureks on ruumipuudus olenevalt hooajast. Kommentaarides soovitati parkla killustiku osa
pikendada, et murupind jääks puutumata. Õhtuti parkla täitub rohkemate autodega ja ei
olda kindel, et kõik autod oleksid ühiselamu elanike omad.
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Joonis 8 Majaelanike ja personaliga rahulolu hinngangute jaotused (%).
Juhataja tööga ollakse rahul ja jagatakse kiidusõnu, kuid juhataja asemike ja koristajate
tööga nii rahul ei olda. Märgiti ära koristajate ebaviisakaid märkusi ja käitumist. Ühe
kommentaarina toodi välja, et pole selgitatud tegutsemist häire korral ja häiresignaali puhul
elanikud ei reageeri ning jäävad oma tubadesse.
Olenevalt korrusest ja elanike arvust öörahu rikkumiste arv kõigub. Enamikel kordadel
elanikud omavahel saavutavad kokkuleppe ja lahendavad olukorra. Vastanutest 45
elanikku on turvalisusega pigem rahul ja täiesti rahul.
Küsimusele, kas üliõpilaskodus on piisavalt rahulik, vastati jaatavalt 45 elaniku poolt
(joonis 9). Eitavalt vastasid kolm elanikku ja nende põhjendusel kaaselanikud ei arvesta
üksteisega. Nädalavahetuseti külastavad üliõpilaskodu võõrad isikud, kelle lärmakas
käitumine häirib üürilisi.
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Joonis 9 Rahulolu rahulikkusega üliõpilaskodus (%).
Öörahu senisel tagamisel ei ole elanikud ise midagi teinud (21 vastajat), naabrid kutsuti
korrale (15 vastajat), ei ole nähtud vajadust midagi teha (8 vastajat), teatati juhatajale
(4 vastajat), helistati turvafirmasse (1 vastaja), kutsuti politsei (1 vastaja), kui oli võimalus
teavitati valvelauda (1 vastaja), kustutati tuled (1 vastaja), lahendati olukord ise (1 vastaja),
muretseti kõrvatropid (1 vastaja).
6. ÜLDKASUTATAVAD ARVUTID

Joonis 10 annab ülevaate üldkasutatavate arvutite kasutamise sagedusest. Suur osa (87%)
vastanutest ei ole kordagi kasutanud üldkasutatavaid arvuteid. 9,3% kasutab üldkasutatavat
arvutit mõni kord kuus. 1,9% kasutab mõni kord nädalas ja 1,9% vastanutest kasutab
üldkasutatavaid arvuteid iga päev.
Arvuti kasutamise vähesust põhjendati isikliku arvuti olemasoluga. Ühisarvutit
kasutatakse, kui WiFi ühendus toas on nõrk.
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Joonis 10 Üldkasutatavate arvutite kasutamise sagedus (%).
7. SÖÖGITEGEMINE KÖÖGIS

33,3% vastajates kasutab köögi võimalusi mõni kord nädalas. 29,6% teeb süüa 1 kord
päevas, 5,6% teeb süüa 2 korda päevas ja 1,9% teeb süüa kolm korda päevas. 5,6%
õpilastest valmistab süüa peamiselt nädalavahetustel ning 24,1% ei tee üldse süüa. (vaata
joonis 11).

Joonis 11 Köögi kasutamise sagedus (%).
Köögikasutus on elanikel erinev. Osadel on võimalus teha söök oma toas, tarbitakse
valmistoitu või süüakse mujal kui ühiselamus.
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Veidi üle poole vastanutest saab teha köögis süüa vastavalt oma soovile. 24,1% ei saa alati
vastavalt enda soovile teha köögis süüa, 22,2% ei tee köögis süüa ja 1,9% ei saa köögis
üldse teha süüa vastavalt enda soovile. Ülevaate köögis söögitegemisega soovitud ajal
annab joonis 12.

Joonis 12 Söögitegemise võimalus vastavalt enda soovile (%).
Vastajad tõid välja ajad päeva jooksul, millal on keeruline vastavalt enda aja ja soovi järgi
köögis süüa teha. Järjekorrad tekivad õhtuti ja hommikuti. Mõnel korrusel on töökorras
vaid üks pliit.
Joonis 13 kirjeldab vastanute jaotust söömise koha järgi. Peamiselt süüakse enda toas
(88,9%), 1% sööb köögis ja 2% ei söö üldse üliõpilaskodus.
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Joonis 13 Üliõpilaskodu elanike eelistused söömiskoha suhtes (%).
Valdav enamus eelistab oma toas söömist, sest seal on hubasem, privaatsem ja puhtam.
74,1% vastajatest koristab enda järelt. 7,4% vahetevahel ja 18,5% ei korista enda järel
üldse ning keegi ei märkinud, et ei korista enda järel kunagi (vt joonis 14).

Joonis 14 Köögis enda järelt koristamise jaotus (%).
Vastajate arvates on enda järelt koristamine elementaarne tegevus. Puhtust hoitakse ise ja
sama eeldatakse ka teistelt.
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8. KESKKONNASÄÄSTLIKKUS

Vastanutest 55,6% hindab oma käitumist üliõpilaskodus keskkonnasäästlikuks, 31,5%
tegutseb säästlikult vahetevahel. 13% vastas küsimusele eitavalt. Osaliselt seetõttu, et ei
mõistetud küsimuse sisu.
Keskkonnasäästliku käitumise näidetena toodi esile enda järel tule kustutamist, vee
kokkuhoidu, prügi sorteerimist ja soojuse reguleerimist.
9. MILLEGA OLLAKSE ÜLIÕPILASKODUS RAHUL?

Järgnevalt küsitlusest osavõtjate arvamused, millega ollakse üliõpilaskodus kõige rohkem
rahul:


Hind



Juhataja töö



Turvalisus, rahulikkus



Toakaaslased



Asukoht



Toa temperatuuriga (uued radiaatorid, pakettaknad)



Privaatsus, vabadus



Pesemisvõimalus



Uksekaardisüsteem



Üksi elamise võimalus
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10. ETTEPANEKUD

Vastanute ettepanekud üliõpilaskodu paremaks muutmiseks (muutmata kujul vastused
vaata lisas 1):


Uste väljavahetus



Dušširuumide juurdeehitus (kolmandal korrusel üks dušširuum umbes 60 inimese
peale)



Puhtuse järelevalve



Ühisruum lõõgastumiseks (nt telekaga)



Postkastide süsteem



Aknapesuvedeliku jagamine



Köögisisustuse väljavahetus (lisada võimalusel veekeetja, röster)



Kööki rohkem prügikaste sorteerimiseks



Koristaja vahetamine



Parem turvasüsteem



Mööbli vahetus



Parendada tubade valgustust



Pesuruumi rohkem pesumasinaid



Miniköögid kõigile



Heliisolatsiooni suurendamine



Äravoolu korrastamine



Sisustuse optimaalsemaks muutmine
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Parkla kasutuse kontroll



Rohkem kohti jalgrataste jaoks



Rõdudel suitsetamise keelamine (ebameeldiv lõhn levib koridoridesse)
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LISAD

LISA 1. KÜSIMUSTE KOMMENTAARID MUUTMATA KUJUL

Õppeasutus/Asukoht

ttk
logistika valdkond
Apteek
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
TLÜ
Tallinna Ülikool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
IT-ettevõtte
TTK
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
EEE/Uptime OÜ
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool / Põhja-Eesti Regional Haigla Operatsioonikeskus
TTK Kohtla-Järve struktuuriüksus/Ida-Tallinna Keskhaigla
TTK
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
TTK/regionaalhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
TTK/PERH
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool / Olerex AS
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool/linnas
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna tervishoiu kõrgkool, Põhja Eesti Regionaalhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool/ Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool/ OÜ Pariisi Erihoolduskeskus
Tallinn Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tervishoiu kõrgkool
TTK/TNT
ttk
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
TTK, Hoolde-ravi haigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Ülikool

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Põhja Eesti Regionaalhaigla
Terve Pere Apteek
TTK ja Tallinna kiirabi
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool/PERH
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Kas Te kavatsete käesoleva õpinguperioodi jooksul mujale elama asuda?

ei ole
mõelnud Olen siin antud tingimutes rahul ja rõõmus.
Enam-vähem olen rahul elamistingimusega, see tõttu ei taha koolida teisesse kohtasse.
Mugav ja odav elada.
Üliõpilaskodul on mugav asukoht. TTK ja kesklinn on lähedal.
Pole raha
Kool saab kahe kuu pärast läbi, mis ma ikka torman.
õpilaskodu on koolile lähedal
Soodne asukoht, ühendus kooliga ja linnaga suurepärane.
Praegune variant on väga mugav (kool lähedal, kesklinna ei sõida väga kaua),
taskukohane ja väga tore toanaaber.
Ei plaani praegu lahkuda.
Õppeaasta on kohe lõppemas, ning olles pärit teisest linnast, ei ole mõtekas võtta paariks
kuuks kuskile mujale elamispinda.
ei
EI!
Üür on TUNDUVALT soodsam kui üürikorteris.
Mulle sobib siinne hinna ja kvaliteedi suhe. Minule meeldib, seni kuni õpin on siin väga
hea olla!
Hetkel ei mõtle küll mujale kolimisest, kui just ära ei paluta minna :)
Õpilaskodus elamine on kõige soodsam, seega ei ole plaani õpinguperioodil mujale
kolida.
Sest pole leidnud odavamat kohta.
Odav ja harjumuspärane elukoht
Ei kavatse kuna üürihind täiesti sobib.
Olen oma toaga suhteliselt rahul ja ei näe mõtet mujale kolida.
Õpingute käigus ei soovi elamiskohta vahetada.
lõpetan kõrgkooli, pean otsima korterit
Üüri arve on suur võrreldes pakkuvate seal elamistingimustega.
Oma kodu üle on rohkem kontrolli ja puudub vajadus teistega arvestada.
Kuna õpilaskodu pole siiski nagu oma kodu.
VÄGA VÄHE RUUMI NING EBAMEELDIVAD ELAMUSTINGIMUSED, EI SOBI
TÄISVÄÄRTUSLIKUKS ELUKS, SAMUTI TUUL PUHUB SISSE.
otsin midagi muud jah,sest suvel millegi pärast üür on kallim isegi kui talvel,ei näe eriti
jah
loogikat.
Olen peaaegu 3 aastat elanud ühiselamus. Piisav aeg.
Tahaks rohkem ruumi ja paremaid olmetingimusi. Üks köök,dušš on liiga vähe terve
korruse jaoks.
Kolm aastat olen olnud üliõpilaskoduga väga rahul. Kuid sellest õppeaastast toimus suur
muudatus, uued inimesed seega ka uued probleemid. Köök on palju räpasem ja tüdrukute
tualetti pole üldse võimalik kasutada. See on absoluutselt kogu aeg täis urineeritud.
Koristajast on ka juba kahju, iga päev üks ja sama vaatepilt vaatab vastu..
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Kas Te olete oma elamistingimustega rahul?

Ühiskasutatavad ruumid on räpased. Seinad kostuvad läbi.
Tüdrukute pesemisruumi wc pott on alatihti rõvedalt must ja täis lastud. Inimesed ei
suuda enda järgi puhtust hoida, samuti on koristaja küllaltki lohakas. Kui koristaja
puhkusel oli, asendas teda kooli ülimeeldiv koristaja, kes tagas laitmatu puhtuse ning
ei ole
kellega võis rahul olla.
rahul
Kõik on ühine. Ja kõik ei oska ühiselt asju kasutada. Lärmavad ja on räpased. Seinad
on paberist.
Tuul puhub sisse, ebamugavad voodid, kole ja vanaaegne mööbel ning minuarust
elamiskõlbatu.
Hind liiga kallis, kui võrrelda teiste ühiselamutega.
1. Seinad, põrandad, laed, mööbel, madratsid on päevi näinud ja ootavad uuendusi.
2. Mul on tekkinud tõsised seljavavalud sellest madratsist.
3. Uksed ja seinad kostavad väga hästi läbi.
4. Köögis pole külmkappi.
5. Vahepeal on wc kraanikausid päevi koristamata (nädala sees).
5. Mul on hea meel, et köetakse korralikult ja on soe magada.
Toa ukselukk läheb tihti katki,ei saa toa sisse saama.Pean maksta pesu pesemise eest.
Koristaja karjub juba vara hommikust ja ei lase köögi sisse ,sest peses
põrandat.Naabrid joovad alkoholi pugkepäevadel ja suitsetavad marehuanni,seisab
spetsiifiline lõhn ja kõva muusika.Tulevad inimesed,kes ühikus ei ela.Meie naabri
juures elas toas kass.
Köök suhteliselt must, väga tihti on ummistused, nädalavahetustega läheb wc väga
räpaseks.
Kaaselanikud on räpased, pidevalt on ummistused, kohati üsna lärmakas. Lisaks on
tuba suhteliselt räämas ning magamisase on mittekõlbuliku äärel.
Pole üldse rahul pesu pesemisega,esiteks mina pakkuksin,et see oleks juba üüri
pigem ei hinnas,teisek ainult 1 pesumasin tervele ühikale,ja veel aja piirang ka.
ole rahul Elan juba teises toas, ja ruloo ei tööta mõlemal.
Tahaksin, et toas oleks uuesti värvinud seinad. Väga mustad.
Kolmandal korrusel ainult üks duši ruum. Mõnikord tuleb liiga kaua oodata
järjekorras.
WC on tihti kahjuks täis roojatud (ka täna hommikul). Köögi kraanikauss on
toidujäätmeid alatihti täis. Kahekesi on ühes toas raske elada. Terve korruse peale on
üks dušš, ühed kraanikausid. Remont pole ka kõige värskem (see pole nii oluline).
Vahelduva eduga lärmakad vastastoa naabrid ja koridorides räuskavad vene
tütarlapsed.
Mööbel on väga vana, toaseinad ja põrand kulunud. Üldkasutatavad ruumid on väga
tihti mustad.
Koristaja ei tee enda tööd korralikult. Kui nt on dušširuumis lambipirn lõhkenud, siis
neid kilde võib sealt nädala aja jooksul veel eest leida. Koristaja ei korista ka kööki
ning WC-sid korralikult ning hommikul teda nähes on tal alati midagi öelda, nt on
ähvardanud, et paneb köögi lukku (juhataja teadmata).
Harjunud siinse eluga, kahjuks aga paljud inimesed ei mõista, et enda järel tuleb ära
koristada nii wc, dušši kui ka köögi

Kaaselanikud ei oska tihti peale hoida puhtust ühisruumides ja käituvad seetõttu
ebaväärikalt. Kummaline on mõelda, et siin elavad valdavalt tulevased meedikud.
Kohati jääb mulje, et tegemist on idiootidega.
Mööbel tuleks välja vahetada.
Tihti toimub interneti katkestusi, mis ei saa lahendada. Tavaliselt see toimub
nädalavahetusel. Üldse internetiühendust ei ole eriti hea, kuna interneti levila ei ole nii
suur, et olla ühes korrusel sama sugune. Osa inimest ühendab ühe võrgu, aga teine
teistele, aga asuvada ühel korrusel. Kui toimub mingit vigastused korrusel, siis
elanikud peavad ise muretsema selle eest, ehk kirjutada majajuhatajale, aga minu
arvates see peab tegema ise majajuhataja ehk vaadata ise kus ja mis kahjustanud
üldkasutuses ruumides.
Enamasti. Koristaja võiks oma tööd korralikumalt teha.
Ühiskasutatavad ruuid on pidevalt mustad ja tolmused, ka peale koristamist.
Wc'd on väga mustad, duširuumis aeg ajast on probleeme vee toruga. Koridoris ei ole
õhku kunagi, mõnikord on imelik lõhn.
Seintest ei kostu läbi väga naabrite kolistamine, koristaja on väga hoolas, uued uksed
ja tapeet, pistikuid võiks küll rohkem olla ja sain ka teada, et meie toas on vanad
voodid, mis on kitsamad kui uuemad (sooviks neid saada). Toas olev suur vaip on ka
väga mõnus asi.
Toa on hea seisukorras, meeldiv töötajad, hea hind ja tingimused on päris ka hea.
Meeldib ühikas asukoht.
Kõik elamiseks vajalik on olemas
elan lühiajaliselt (poole kohaga) ja ei varu pikemaks ajaks toitu, kuid täiskohaga
elanikel tekib probleem, kui ei ole toidu säilitamiseks kohta- pean silmas külmikutkõigil ei ole võimalust oma tuppa isiklik külmik varuda
pigem
olen rahul Korter nõuaks veidi sanitaarremonti.
75 euri pole just vargus sellise elamise eest. Joppas toakaaslasega, naised suht
sõbralikud.
Õhukesed seinad häirivad. Kõike on naabrusest kuulda.
Joppas toakaaslasega. Naised on enamasti kenad ja neid on suhteliselt palju.
Elamiskulud võrreldes elamistingimustega on head. Seinad on nii õhukesed! Jube tüütu
on kuulata kell 3 öösel naabri nabrite seksimist.
Viienda korruse wc-pottide ja kraanikausside äravool on peaaegu olematu.
Ei ole millegi üle kurta,
Üldiselt on teenused mõistliku hinnaga, koristajad käivad päevas korra ning hoiavad
üldpuhtust. Ülejäänud jääb juba inimese enda teha. Sellele vaatamata on kahjuks
kaasõpilaste seas räpaseid inimesi, mis mõjutavad ka teiste elukvaliteeti. See tuleb
kõige paremini välja kasutades ühiskasutuses olevaid ruume.
Toad võiksid olla paremini (funktsionaalselt) möbleeritud. Näiteks tubades võiks olla
narid (kuigi see võib päris paljudele mitte meeldida) - see aitab toas ruumi säästa, et
oleks mugavam.
Suhteliselt hea ja rahulik, aga dušširuume võiks vähemalt 2 olla.
On ikka mõned asjad millega ma ei ole väga rahul ja sooviks et olukord muutuks.
Elamistingimused on rahuldavad. Kuid nii toa kui mööbli korrashoid võiks parem olla.
Põhilised eluksvajalikud asjad on olemas - vesi, voodi, tualettruum.
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Üksinda väikeses toas - mida veel tahta!
Teatud ventilatsiooniprobleemidest ei ole võimalik lahti saada, teadsin seda enne tuppa
kolimist.
Üliõpilaskodus on kõik vajalik olemas. Samuti on tehtud remont ja nähtud vaeva
olen rahul õliõpilaskodu hubaseks muutmisega.
koolile lähedal, normaalsed elamistingimused
Olen üksinda toas, see on ideaalseim variant, mis saab üldse olla. :-)
Siin on vaikne ja rahulik. Kord on majas. Koristajad on toredad ning jutukad!

Kuidas Te olete rahul inimeste arvuga toas?

Põhjendused
üksinda toas
täiesti rahul

Põhjendused
kahekesi toas
täiesti rahul

Olen toas üksinda
Üksinda on minu positsioonis ainumõeldav.
Tubadesse on paigutatud täpselt nii palju inimesi, kui see tagab võimaluse mitte
üksteise otsas olla.
Olen üksi toas.
Iga inimene valib ise mitme inimesega soovib tuba jagada. Isiklikult ei sooviks
olla kolme (või enam) inimesega toas ja olen nõus rohkem maksma, et mul oleks
enam privaatsust.
Kuna elan üksinda
Ma arvan, et kui toas elavad 2 inimest, see on täiesti sobilik. Kui rohkem inimesi,
siis ei ole praktiliselt vaba ruumi toas.
Kui elaks kolmekesi, oleks kappe ja ruume vähem. Ja kui elaks üksi, hakkaks
äärmiselt igav.
Toad ei ole eriri suured ja kaks inimes ühes toas on optimaalne arv, minu meeles.
Kahekesti toas olla on paras, kolmekesti liig. Pole ruumi, et kooli töid laua taga
teha.
Kahekesi elada olen täiesti nõus.
On tore toakaaslane.
kahekesi toas on väga mõistlik, piisavalt ruumi.
Kuna tuba on suhteliselt väike siis 2 inimedt toas on vägagi super. 3me ja 4kesi
oleks väga kitsas.
kursuseõde ju
2's a crowd, 3's a party.
Taaskord... joppas toakaaslasega.
Kahekesi veel kuidagi,kolmekesi küll ei mahuks me.
Kahekesi on täiesti piisav elada sellise suurusega toas, ja muidugi sõltub ka
sellest kui palju on kummalgi toakaaslasel asju.
Ühe toakaaslasega oli isegi kahekesi elades veidi kitsas.
Toad on suured, seega 2 inimest mahub väga ilusti ära, võib-olla isegi 3.
Mul on väga tore toakaaslane ning kahekesi on täpselt paras suurus ühes toas
elamiseks. Me mõlemad oleme väga rahul.
Kolmekesi oleks liig.
Eelmisest suvest elame toas kahekesi (enne oli 3 inimest toas). Nüüd olen inimeste
arvuga toas rahul.
Ei puutu teiste inimestega väga tihti kokku ja nende olemasolu ei häiri mind.
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Soovisin kaheinimese tuba ning sain soovitud toa.
Üksi oleks muidugi parem.
Inimeste arv mõjutab küll müra ja puhtuse hoidmist, kuid oleks rumal soovida olla
vaid üksinda tervel korrusel.

Põhjendused
kahekesi toas
pigem olen
rahul

Kahekesi on täiesti norm elada ühes toas, kui üksi oleks ikka super. Pealegi on
tuba veidi väike kahele inimesele. Toas on palju mõttetut mööblit (kohmakad
riiulid ja riiulkapid), kuid samas on ainult üks väike riidekapp. Ja kui ealda
ühikas täiskohaga ehk sinna ühte jagatavasse tuppa peab mahtuma nii suve- kui
talveriided, lisaks veel kolimiseks mõeldud kohvrid ja muu vajalik vara ning seda
veel mõlemal elanikul, siis on ikka ruumi tõesti vähe.
Tuba on väike ja kahekeisti jääb ruumi väheks
Kahekesi on normaale aga kui kolmekesi sama suures toas olla siis siis on küll
ruumi ikka vähe ja asju pole kusagile panna.
Ühiselamusse kohta taodeldes lubati võimaldata elamist üksinda toas, aga kohale
jõudes oli reaalsus teine.
Pärast väsitavad tööd ja kooli tahaks natukene üksi olla. Oma aega, kus saab olla
omaette :)

Põhjendused
kahekesi toas
pigem ei ole
rahul
Põhjendused
kolmekesi toas
pigem ei ole
rahul
Kolm inimest toas on liiga palju.
Põhjendused
kolmekesi toas
pigem olen
narid on mitme elanikuga toas hea lahendus, kuid tööpinda ja kohtvalgusteid
rahul
võiks olla rohkem

Kuidas Te olete rahul toa suurusega?

Põhjendused
Ühele inimesele piisav, kahekesi oleks ilmselt kitsas
üksinda toas
pigem olen rahul
Toad võiksid olla natukene suuremad, et oleks rohkem privaatsust ja võimalusi
näiteks kaheks kirjutuslauaks, mille taga saab õppida.
Tundub, et ajutise elukohana ei pea ruutmeetreid rohkem olema.
Võetud arvesse toa suurusi ja voodikohtade arvu, mis tagab võimaluse ka
privaatsuseks, isegi kui tuba peaks jagama teise või kolmanda inimesega.
Põhjendused
Piisavalt suured toad mahutamaks toas elavate inimeste asju, ruumipuudust
üksinda toas
pole tundnud.
täiesti rahul
Saab hingata, ei ole kitsas.
Kuna elan üksinda ja ei kasuta seejuures ära kogu tua pinda.
Ruumi on vähe.
Põhjendused
kahekesi toas ei Liiga väike.
Loomulikult võiks suurem olla, aga ega seina ei saa maha ju võtta. Kahesed
ole rahul
toad võiksid olla n-ö boksisüsteemidega.
Pidevalt on tunne, et ei ole asju kuhugile panna.
Kahekesti koos laua taha ei mahu, pole ruumi, et lisa lauda ka tuua.
8 ruutmeetrit inimese kohta on liiga vähe.
Ei piisa ruumi kogu asjade jaoks
8 m2 on ühe inimese jaoks vähe.

Põhjendused
kahekesi toas
Kahekesi on täiesti norm elada ühes toas, kui üksi oleks ikka super. Pealegi on
pigem ei ole rahul
tuba veidi väike kahele inimesele. Toas on palju mõttetut mööblit (kohmakad
riiulid ja riiulkapid), kuid samas on ainult üks väike riidekapp. Ja kui ealda
ühikas täiskohaga ehk sinna ühte jagatavasse tuppa peab mahtuma nii suve- kui
talveriided, lisaks veel kolimiseks mõeldud kohvrid ja muu vajalik vara ning
seda veel mõlemal elanikul, siis on ikka ruumi tõesti vähe.
Ehk siis on ruumi liiga vähe.
Soobib 2 inimese elamiseks
Elan küll kahe inimese toas aga pole panipaiku in vahe (raamatud, potid,
pannid)
Põhjendused
Kui toakaaslast pole, on parajalt ruumi sirutada.
kahekesi toas
pigem olen rahul Veidi väike.
Väheks ei jää kahe peale.
Meestel ei ole just kuigi palju ruumi vaja, sest meil ei ole liigseid riideid, mis
võtavad kogu ruumi ära.
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Toa suurus täitsa rahuldab,ei saa aru ainult sellest kuidas saab endale välja
teenida mööbli juurde,ühtele antakse mööbel,teistele mitte.Palusin kappi
tuppa,mul tol ajal üldse kappi toas polnud,juhataja vastas too kodust või osta.
Üksi elades oleks ideaalne, kahekesi saab hakkama küll.
Alati võiks rohkem ruumi olla.
Üksinda elamiseks on väga sobilik
Alati võiks ju suurem ja parem olla, kuid selles saab elatud küll.
Kahekesi elades on normaalselt ruumi.
Üsna normaalne toa suurus, kuid suvel toimunud remondi käigus lammutatud
kapi tõttu asemele toodud kaks kappi võtavad oluliselt rohkem ruumi toas ära,
kui varem seda tegi eelnev seinakapp. Samas ei saaks neid kahte asemele
toodud kappi ruumi tekitamiseks ära viia, sest siis ei mahuks minu ja
toakaaslase sööginõud kuhugile ära..
Toa on päris avar ja suur.
Tuba on mõnus, hubane. Pole päris külg-külje kõrval elamist.
suuremat küll vaja poleks
Põhjendused
kahekesi toas olen parajalt ruumi,
täiesti rahul
Toad on suured, seega 2 inimest mahub väga ilusti ära, võib-olla isegi 3.
Tuba on piisavalt suur.
Kahe inimeste jaoks toa suurus täiesti sobib.
Põhjendused
kolmekesi toas
pigem ei ole rahul Kolme inimese jaoks on tuba liiga väike, kahe inimese jaoks oleks see paras.
Põhjendused
kolmekesi toas
pigem olen rahul kappides riiulilahendused vajaksid uuendust

Kuidas Te olete rahul toa valgustusega?

Ainult üks lamp töötab, ülejäänud ei ole isegi võimalik vahetada.
Pime on. Oleme vahetanud pirne lambis, et valgem oleks, aga siiski jääb
väheseks. Samuti varjab puu päevasel ajal väga palju valgust ära.
Väga pime on. Toakaaslasega ostsime ka laualambid, et oleks natukene valgem.
laevalgustus ei ole piisav, kohtvalgustid puuduvad
Üks hädine nõukaaegne lamp laes. Kollane hägune valgus.
40 W pirn laes on natuke vähe, 60 W võiks lubatud olla, oleks valgem.
Üks nõrk pirn ei suuda mu vajadusi rahuldada.
Põhjendused ei Toas on vaid üks valgusallikas (laelamp). Seegi annab kehva valgust ja valgus on
suure kupli tõttu suunatud maha. Seega on tuba päris hämar. Ideaalis võiks
ole rahul
mõlemal olla ikka oma laualamp ka kohe ühiselamu poolt.
Liiga tume valgus, peaks olema mitu valgustit.
Toas on väga hämar, tõin ise lisa valgusti.
Iga voodi juures võiks olla ikkagi oma valgusti. See üks lamp ei valgusta kogu
tuba korralikult ning tänu sellele valgusele on ka silmanägemine hakanud
langema.
Valgus ei jaotu terves toas ühtlaselt.
Pimedal ajal on laelampi valgustusega toas üsna raske midagi teha. Pool tuba on
väga hämar - kappidest riideid vaadates on üsna raske sealt midagi näha.

Põhjendused
pigem ei ole
rahul

Ei ole piisav, kuna üks lamp väga vähe annab valgust. Toa suuruse järgi peab
olema 2 lambi, ühes pool ja teisel.
Laelamp on täitsa okei aga võiks olla olemas ka öölambid voodite juures.
Ühest laevalgustusest on vähe.
Toas on pime , ostsime uue elektripirni aga ei aitanud.
Märkasin seda, et paljudes tubades on üsna halb valgustus. Seetõttu on vaja
kasutada lisavalgustust.
Halb pirn, võiks mitu olla.
Sooviks lampe lisaks,või saada teada kellelt seda paluda.
Laelamp on väga kehva valgustusega, näiteks lugemiseks ta küll piisavalt ei
valgusta.
Üks lamp laes. On küll 100 w , aga ikka kuidagi pime tundub.
Talvel on väljas niigi pime ja valgust ei ole piisavalt. Suvel katavad puud akna ja
valgus ei paista samuti sisse.
Toas on ainult üks lamp, mis on päris nõrk. Pidin endale lisaks laualampi juurde
ostma.
Toas on väga hämar ja kuna laelamp on akna juures siis riide kapude juures
valitseb pimedus.
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Põhjendused
pigem olen
rahul

Põhjendused
täiesti rahul

Toas on ainult laelamp ja selleks et rohkem valgust saada on juurde toodud
laualambid.
Sooviksin rohkem valgust talve ja sügise perioodil. Jui päeke paistab, siis olen
täiesti rahul.
Laelamp on päris pime aga parem, kui mitte midagi.
Valgustus on piisav
Vanad lambid mis väga ei valgusta.
Ostes ise sobiliku võimsusega pirni, on tuba valgustatud.
Toad on suured, seega 2 inimest mahub väga ilusti ära, võib-olla isegi 3.
Enda lambid on head. Üldvalgustus võiks ergem olla.
Oman lae-, laua- ja põrandalampe, täiesti piisab.
Toas valge, ei ole pime.
Valgust on piisavalt ja seda võib oma soovikohaselt muuta, vahetades lambipirni
ja lampi või ostes tuppa lisavalgusti.

Kuidas Te olete rahul toa temperatuuriga?

Põhjendused ei ole Akna vahedest puhub tuul ning seinavahedest samuti.
rahul
Tuba on liiga külm ja umbne.
Tubas on küll reguleeritavad radiaatorid, kui reguleerides temperatuuri
Põhjendused pigem
muutust ei toimu.
ei ole rahul
Talvel radiaatorid olid päris nõrgalt soojust andnud. Toas oli külm.
Enne talve on külmem periood, muidu ok.
Kohati oli tegemist ülekütmisega.
Temperatuur kõikub,vahel on külm,vahel soe.
Põhjendused pigem Talvel on kohati väga külm.
olen rahul
Hommikuti on jahedam kui võiks.
Üsna rahul olen, kuid talvel oli radiaatori soojusega pisut probleeme.
Hommikuti oli tuba väga külm kuna radiaatori temperatuur oli ööseti oluliselt
langenud.
Väga hea soe, ma ei suuda magada külmas.
Ei ole nii palav ega külm. Optimaalne temperatuur.
Vahepeal liiga palav/umbne.
Hea soe.
Väga soe ja hea on. AITÄH!
Küütus töötab hästi.
Tuba on parajalt soe
temperatuuri saab reguleerida
Soe on alati ja kui vaja saab ka värsket õhku.
Peale maja välisfassaadi soojustamist ei ole toa temperatuuriga minu ruumis
mingeid probleeme.
Väga hea, et radiaatoreid vastavalt vajadusele ise reguleerida saab.
Põhjendused täiesti Siiani mõnus temperatuur- talvel ei ole külm ja ei ole ka liiga palav.
rahul
talvel piisavalt soe
Mulle see sobib.
Väga hästi reguleeritav.
Talvel on alati mõnusalt soe. Liiga palavaga saab alati radiaatorit maha
keerata.
Ideaalne :)
Temperatuur on küll hea! koguaeg on mõnus ja soe, kiidan väga!!!
Külm küll kunagi ei ole :) ja palavust saab reguleerida kui akent avada aeg
ajalt
Sellega olen peaaegu alati rahul olnud.
Tuba on alati soe.
Vahest on liiga palav, aga siis saab akna lahti teha ka kütet vähendada.
34

Kuidas Te olete rahul toa sisustusega?

Vana mööbe, + koosneb erinevatest mööblikomplektidest.
Võiksid olla mingisugused seinariiulid vms ja korralikud kapid.
Toa sisustus on vana ja haiseb (olen toakaaslasega korduvalt küürinud
nii, et näpud villis, aga hais on ilmselt puidu sisse pugenud).
Riidekappi hoiab üleval sein, muidu kukuks ilmselt kokku.
Lauad on toakaaslasega erinevad (ühel on korralik kirjutuslaud, teisel
aga suvaline, ilmselt köögilaud).
Põhjendused ei Palju mõttetut mööblit (üks riiul liiga madalal seinal, seega on teine talle
ole rahul
lihtsalt ette tõstetud). Üks pisike riidekapp on kahele naisele ikka liiga
väike. Voodis on madrat jube ära magatud (üks tohutu muhk on keset
voodit). Ja külmik teeb jubedat häält.
Väga vana mööbel, lagunev, voodi väga kõva, mistõttu jääb selg
magamisest kangeks.
Mööbel on väga vana, lauad kulunud jms.
Sisseehitatud kappidel pole uksenuppe. Külmkapp kuumeneb üle ning
lamp ei põle sees. Seinad lagunevad, krohvi pudeneb ning hommikul
ärgates on liivakuhi voodis. Samuti võiks igas toas olla ka prügikorv.
Uue kappi uksed läksid katki esimesel kuul. ōppelaud on liiga suur selle
toa jaoks, võttab palju ruumi.
Mööbel on vana, logisev. Voodi on okei. Seinad koledad, sisseehitatud
kapid üsna hirmutavad. Uks kriuksub ja selle ülevalt konkreetselt näeb
läbi, keegi oleks nagu üritanud sisse pugeda sealt praost.
Halva kvaliteediga mööbel. Positiivne on see, et külmkapp on olemas.
Oleks aeg 3. korrust renoveerida. Õnneks see on teil juba plaanis suvest
ära täita.
Põhjendused
Juba mainisin,et 2 korrusele ka sooviksime mingit mööblit juurde,tean et 5
pigem ei ole
korrus sai mööbli ja 4 ka.
rahul
See kapp, mis oli enne ukse kõrval oli hea suur ja mahutas palju aga selle
asemel see väike pruun ei mahuta üldse midagi.
Kõik mööbel on väga vana.
Mööbel on vana, sahtleid on raske lahti teha vanal kirjutuslaual või
öökappides. Väga rahul oma voodiga, see on pehme ja mugav.
Tuas on küll olemas elementaarne elamiseks vajalik mööbel jaga
üldjoontes näeb tuba välja kehvem, kui kaasaegsed vangikongid.
Moobel oli pahas seisukorras, vana ja must, ruloo on katkine
Põhjendused
pigem olen
rahul

Võiks rohkem kappi panna
Riiuleid on vähe.
Meie toas on hea sisustus.
Riidekappi ei ole
kõik esmavajalik on olemas

Põhjendused
täiesti rahul

Kõik vajalikud asjad on olemas.
Voodid vanad, mis loksuvad väga. Kapid vanad ja katkised.
kõik, mis vaja, on olemas
Justkui kõik elemendid on olemas, kuid nende korrasolek on absoluutselt
teine lugu- enamus on üht või teistpidi katki.
Kahjuks on mööbel oma aja juba ära näinud ja vajaks vahetust.
Riidekapid võiksid olla suuremad (mitme inimese välisriideid on väga
raske ühte väiksesse kappi ära mahutada). Voodi madratsid (vedrud) on
samuti äärmiselt ära kasutatud ja pole mugavad magamiseks.
Meil on kaks lauda, õppimiseks on väga mugav.
Suvel olen ühest toast teisse kolinud, pidin külmkappi kaasa võtma kuna
uues toas ei olnud seda. Oleks hea kui igas toas oleks vähemalt üks väike
külmkapp.
Voodi ja laud on olemas ning ega muud sinna ei mahugi.
Voodid on ilusad ja head. Kuid suvel toimunud remondi käigus lõhuti
välja üks seinakapp ja pandi asemele kaks tava kappi, see oli küll
pettumus ja võtabi toas liialt ruum.
Hästi palju kappe ja riiuleid, kus omi asju hoida, mis on hea. Kirjutuslaua
taha mahub kõigi oma raamatutega. Söögilaud on küll kahjuks teleka all
aga siis selle asemel kasutame kirjutuslauda. Isegi enda toodud külmkapp
mahtus tuppa ära. Voodid ja madratsid on natuke vanad ja kitsad.
Toas on kena mööbel, mis vastab minu nõuetele täiesti.
Väga rahul- korralik mööbel ja vajalik kõik olemas.
Sain ise sisustust valida ning oma maitse järgi kujundada.
Suured kapid, mis on juba seinte küljes, need võiks välja lõhkuda.
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Kuidas Te olete rahul Wi-Fi kasutamise võimalusega toas?

WiFi on aeglane, katkeb pidevalt
WiFi on toas nii aeglane, et seda ei saa enamus ajast kasutada.
Alatihti kaob nett ära ja on väga aeglane
Põhjendused Wifi on väga aeglane, vahel pole seda üldse nädal aega järest.
ei ole rahul õhtu poole 2 korrusel üldse wifit pole,pean enda oma kasutama,aga ei saa
aru milleks siis siin on wifi olemas.
Wifi on väga nõrk ja töötab katkeliselt. Õhtupooleks on täiesti võimatu
interneti kasutada. Wifi töö eriti häirib kui pean õppimise eesmärgiks
arvutit kasutama.
Ei kasuta WiFit, sest ühiselamu internetiga ei lae mul paljudele ka kõige
tavalisematele lehekülgedele ära..
Halvasti töötab WIFI, tihti ei ole võimalust ühendada selle korruse millele
asume.
Wifi kiirus on null õhtuti.
Internet on väga aeglane.
Liiga aeglane wifi ja mõnikord üldse ei tööta.
Internet jookseb tihti kokku ja vahel kaob üldse ära.
Kõik laeb jube aeglaselt.
Põhjendused Aeglaseks kipub
pigem ei ole Saab hakkama, aga tihti wifi kaob ära.
Äärmistesse tubadesse levib WiFi äärmiselt halvasti, samuti on võrk väga
rahul
tihti üle koormatud ja õppetööd on raske teha, kui failide lahti võtmine
võtab väga kaua aega.
Pidevalt kaob wifi ära. Vahepeal oli seoses sellega isegi koduseid töid raske
taha, kuna nett kadus pidevalt ära.
3 korruse wifi kaob suht tihti ära.
Wifit ei saa ülde kasutada, see on väga aeglane. Kasutan neti pulka selle
asemel.
Sageli ei lase ühendada wifi võrku arvutit ja seega pole võimalik kasutada
interneti või siis mõne teise korruse oma, mis kahjuks pole nii kiire.
Vahest kaob oma toas ära aga see vist rohkem ületarbimise tõttu. Kahju on,
Põhjendused et wifi ei ulatu köögini.
pigem olen Tihti kolmandal korrusel on olemas probleemid WiFi-ga.
rahul
Mul on hea meel, et ühiselamus levib tasuta WiFi, see on vahel ka täiesti
ülekoormatud. Seda juhtub umbes 4x kuus ja õhtuti.
ühendus ei ole alati tagatud- koolitööde tegemisel tekitab see probleeme

Üldiselt olen rahul, vahel on internet veidi aeglane ning mõni video ei
mängi seetõttu korralikult, kuid üldiselt koolitööd saab enamasti ikkagi kõik
tehtud.
Wifi levib, kohati jääb signaal nõrgaks.
Mitu erinevat võrku, mida kasutada, juhul kui üks on "umbes". Kiirus on ka
mõistlik.
Wifi on hea, vahel on probleeme katkendlikusega, aga talutav.
Mõnikord kaob ühendus ära, aga üldiselt olen rahul sellise interneti
kasutamise võimalusega.
Vahepeal oli wi-fi väga aeglane ja kadus ära, nüüdseks seda probleemi ei
tundu olevat
Harva on esinenud probleeme WiFi-ga.
Blokeeritud võiks olla torrentid, sest kui üks tõmbab midagi, ei saa teised
kasutada
Wifi töötab hästi.
WiFi on igal pool saadav
WiFi on okei koolitükkideks.
Põhjendused Kuna ma ei kasuta sülearvutit, ei oska seda kommenteerida, aga lasin
täiesti rahul paigaldada Elioni kaabeltelevisiooni kaabli, siis on ühendused olemas.
See on väga hea, et on võimalus kasutada ka üliõpilaskodu WiFi´t.
Kasutamise ajal pole ka märganud, et sellega probleeme oleks. Wifi levi on
olnud toas hea.
Kuigi mõnikord muutub ta väga aeglaseks, et ei saa üldse kasutada. Näitab
et on ühendatud aga mitte ühtegi internetilehekülge ei lae.
Wifi võrk toimib
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Kuidas Te olete rahul õppimistingimustega üliõpilaskodus?

Põhjendused kõrval tubades vali muusika häirib.
ei ole rahul Nagu eelnevalt sai mainitud, siis tänu sellele valgustusele oleme sunnitud
üsna pea prilliklaaside tugevust vahetama hakkama.

Valgus ja internet ei ole head
Kui naaber teeb iluuinakut (ükskõik kas öösel või päeval) pole kuskil
õppida. Arvutiruumi ma pole kasutanud aga näen, et seal oleks ebamugav
õppida, kuna päevavalgus (päevasel ajal muidugi) sinna väga ei jõua.
Kuna seinad kostuvad nii läbi, siis on sageli õppimine raskendatud.
Tool ei ole üldse mugav ja laud on valel kõrgusel. Enamasti õpin kõhuli
Põhjendused
voodis.
pigem ei ole
Silmad kiiresti väsivad,valgust ei piisa.
rahul
tööpinda on toas vähe, mitme inimesega toas tekitab see probleeme,
valgustus paberi- või arvutitööks ei ole piisav
Heliisolatsioonide puudumise tõttu on raske müra tõttu keskenduda
(,kõrvatropid ja rahuliku muusikaga kõrvaklapid päästavad päeva).
Seinad kostuvad nii hästi läbi, et vahel on väga väga raske õppida, kui
kõrval toast või koridorist muud hääled kostuvad.
Esiteks, kolm inimest toas on liiga palju, keskendumine on raskendatud.
Samuti on seinad väga läbi kostuvad.

Kuna WiFi-ga on probleemid, siis see takistab õppimist.
Saab küll õppida
Lõite arvutikasutamise võimaluse kõigile, kuigi neid on vähe, aga siiski,
parem kui mitte midagi. Nüüd ainult printimine puudu.
Nagu juba eelpool mainitud, siis üldvalgustus võiks parem olla.
Kuna igaüks õpib erinevalt ning omas ruumis, siis pole ühiselamu
õppimistingimustel erilist tähtsust.
Põhjendused Hea, et on olemas väike arvutiruum, kus saab vaikselt õppida.
pigem olen Ainus, mille üle kurdaks, on kehv valgustus.
rahul
Õppida saab igas tingimuses, kuigi toas on valgustus väga kehv ja toolid
ebamugavad. Samuti oleks tuba jagades vajalik kahte lauda, sest enamjaolt
võtab üks inimene siiski terve laua enda alla, kui raamatud ja erinevaid
paberid ka lauale panna.
Minu toas on kaks lauda, mulle ja muu naabrile jätkab kohta õppimiseks.
Interneti kasutamise võimalus õnneks ka olemas, vaid wifi kiirusega ning
kvaliteediga rahul ei ole.
Vahepeal on pisut lärmakas.
Ma ei saa midagi öelda, sest ma ei õpi

Üsna rahul olen, kuid peab tõdema, et elamus on seinad väga läbikostvad.
Õppimiseks on loodud kõik tingimuse, ka arvuti kasutamise võimalus.
Tänu toakaaslasele väga rahul. Saab ilusti õppida.
Rahul- üldiselt on kogu aeg olnud rahulik, pole keskendumist häirivaid
tegureid, võimalus ka õppida I korrusel omaette arvutit kasutades.
Õppimine on indiviidi enda tahtmine, ning kuna müra ei ole niivõrd suur, et
Põhjendused häiriks kogu aeg, on võimalik õppida.
täiesti rahul Pole probleeme olnud, kuigi siin paar aastat tagasi elasid neljandal ühes
toas päris lärmakad tüdrukud, kes armastasid kuulata kõvasti muusikat ja
kaasa laulda. See aeg ajalt segas ikka küll.
Üliõpilaskodus on olemas õppimiseks ka arvutid.
Ennem, kui olin üliõpilane, siis eelistasin koolile õppida üliõpilaskodus.
Vaiksem ja rahulikum.
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Kuidas Te olete rahul üldruumide puhtusega?

Ruumid on pidevalt mustad ja tolmused, kraanikausid ummistunud.
Sageli ei tee koristajagi oma tööd korralikult, + elanikud on väga-väga
räpakad!
Nagu varasemalt sai mainitud, on wc väga must. Hügieenisidemed
vedelevad põrandal ja ääred täis lastud
Tualetid ning pesuruumid ongi kõige mustemad, küll karvu täis,
kraanikausid päevi järjest umbes, äravool pesuruumis umbes, küll tualetid
täis oksendatud ja "sünnitatud" sinna roe, mida vesi alla ei uhu, kuna
veesurve veepaagist potti on niivõrd nõrk.
Põhjendused Puhtust hoitakse väga halvasti, väga tihti on kraanikausid ja WC
ei ole rahul ummistunud või mustad.
Koristajad teevad oma tööd hästi, kuid probleem esineb kaasõpilastes, kes
käituvad ebaadekvaatselt ja kes ei korista enda järjel.
EBAHÜGIEENILISED! Koristaja ei tee enda tööd korralikult. Kui nt on
dušširuumis lambipirn lõhkenud, siis neid kilde võib sealt nädala aja
jooksul veel eest leida. Koristaja ei korista ka kööki ning WC-sid korralikult
ning hommikul teda nähes on tal alati midagi öelda, nt on ähvardanud, et
paneb köögi lukku (juhataja teadmata).
Ei ole rahul sellega kuidas teised ühiselamus elavad inimesed ei pea
puhtust
Kaaselanikud ei hoia tihti ühisruumides korda, vaid käituvad kui mölakad.
Koristaja jätab sageli dusiruumi koristamata. Koristab küll juuksed
äravoolust, kuid põrandaid ja seinu korralikult ei pese. Peeglid on ka sageli
mustad.
Rahul ei ole WC-ga, sest mõned kahjuks ei oska inimese kombel toimetada
Kallid korrusekaaslased on just sõimest välja saanud ja istuvad veel potist
Põhjendused mööda.
pigem ei ole
pesemisruumide põrandad on vahest ikka väga mustad.
rahul
Koristatakse liiga üldiselt, pool jäetakse tegemata, köök haiseb ka pärast
koristust.
Wc ja dussiruumid on enamuses mustad.
Kui inimesed oleksid korralikud ja koristaks enda järel, oleks kõik korras.
Koristaja näeb vaeva, kuid kahjuks mõned õpilaskodu elanikud ei oska
kasutada WCd.

Esiteks häirib üliõpilaselamu elanikute puhtusse suhtumine. Paljud üldse ei
korista enda järgi. Eriti tohutu olukord tualettidega. Seal on kogu aeg must!
Teiseks arvan, et koristajad oleksid võinud hoolikamalt oma tööd teha. Ma
saan eru, et nende töö on raske nii füüsiliselt, kui ka psühhiliselt kuna iga
päev nemad puutuvad kokku inimestesse kes ei korista enda järgi.
Vaatamata sellele olen veendunud, et koristaja peaks oma tööd
süülikamalt teha ja hommikuti mitte karjuda terve korruse peale (millal
teised inimesed arvatavasti veel magavad) ,et korrusel on nii must ja mitte
otsida välja seda inimest kes oleks seda mustust sinna jätnud.
Kraanikausid on tihti umbes ja mustad.
Naabrid võiks kööki paremini puhtana hoida aga koristajale pole ühtegi
halba sõna. Kahju oli, et wc-s ilmus alles kuu aja eest hari, ma olin just
ostnud endale nädal enne seda, kuna sain aru, et harja meile ei ole võimalik
saada.
Puhstas on normaalne, kuigi ,kahjuks, mõned elanikud käituvad nagu sead.
Enamasti on puhas, kuid on ette tulnud ka olukordi, kus olen istunud vetsus
kellegi poolt täis oksendatud prillaluale. (vetsus on väga halb valgustus ja
selliseid asju pole kahjuks näha ja haisu tundsin ka hiljem).
Üldruumid puhtad ainult tööpäevadel,nädalavahetusel üürnikud käituvad
nagu sead.
Koristajad teevad oma tööd korralikult, ainult elanikud ei hoia vahel
puhtust
Põhjendused WC harjad ning seal sees ujuv vesi panevad terve WC kabiini ning ka
pigem olen põranda haisema, see häirib natuke, muidu tundub kõik enam-vähem.
Põrandad on puhtad, ning vetsud ka enamvähem puhtad. Kraanikaussidega
rahul
on probleemid, WC kraanikausid lähevad kergesti umbe.
Koristajad teevad tõesti väga head tööd, 5+. Kaaselanikud mõned ei tea
korrast väga midagi. Mustad toaletipotid pärast nr. kahte. Kraanikausid
jäetakse räpaseks jne.
Kraanikausid wc-s on jube räpased. Aga see on tingitud ka sellest, et vesi ei
voola korralikult minema.
Ja köögis vist seetõttu, et mõni elanik ei suuda enda järgi oma laga
koristada.
Nädalavahetusega muutuvad sageli väga räpaseks aga muidu on suhteliselt
OK.
Kraanikausid.
Nädalavahetusel on olukord hullem , siis vetsud mustad ja kraanikausi
ümbrused . Köögis pliidid mustad aga nädalasees pole nii hull.
ruumid on puhtad, vahendid ära pandud
Põhjendused Koridori koristatakse regulaarselt. Pisut häiriv on aga tagumise trepikoja
täiesti rahul remontimata koridor ja kuna majas elavad ka välisüliõpilased -ja
õppejõud, oleks selle remondi plaani võtmine ilmselt mõttekas.
Koristajad teevad head tööd, aga eks mõni üliõpilane võiks enda järel ikka
paremini ära koristada. Kuid üldiselt olen rahul ka üldruumide puhtusega.
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Kuidas Te olete rahul pesemisvõimalustega?

Üks pesuruum koridoris. Vabandust, aga see pole kohe kaugeltki mitte
normaalne.
Üks dušš terve korruse peale. Sinna minnes paned veel lisaülikonna selga.
Ühe korruse peale võiks ikka rohkem kui üks duširuum ühe voolikuga olla.
Eriti kui enamus elanikke on naised.
Põhjendused
ei ole rahul Pesemiseks peaks olema rohkem dushe.
ainult üks duši ruum!!!
Üks dušš korruse! Järjekorrad..
Kuna elan kolmandal korrusel, siis siin on korruse peale ainult 1 dušširuum.
Muidugi on võimalus minna pesema esimesele korrusele aga läbi külma
koridori kõndida ei ole meeldiv.
Järjekord on vahest väga pikk, et löögile saada. Paremini võiks olla
soojustatud ka.
Kuna duširuumi tuleb jagada paljude teiste elanikega siis on tihti raske
pesema pääseda.
Järjekordi küll ei ole ning ruum on soe, kuid uksed on hädised, mille
lukustamine on keeruline, sest uksepiidad on katki. Samuti on ainult üks duši
otsik, mida on võimalik rippuma panna. Ning ühel pole duši otsikutki.
Olen ööinimene, seega mina saan peaaegu alati kohe pessu minna, aga
üldiselt korruse peale üks duširuum on vähe.
Põhjendused Tahaks et oleks toas.
pigem ei ole
Dusiruumid võiksid olla puhtamad.
rahul
Võiks rohkem dušširuume olla.
Kolmandal korrusel on üks duššikabiin ja sinna on alati pikad järjekorrad.
Viiendal korrusel naistedušširuumis on kogu aeg leige vesi. Lisaks selle
tuleb kogu aeg vajutada dussi peale et vesi läks. Selline olukord väga häirib
peremist ja seetõttu tuleb meestedušširuumi kasutada kuna seal on võimalik
kuuma vett saada nind rahulikult ennast pesja ja mitte kogu aeg selle dušši
peale vajutada et vesi oleks.
Pesemisruum on liiga väike, kraanikausse liiga vähe.
Kahjuks dushiga on ka probleem , väga tihti on järjekorad .. Mõnikord
hommikul selle pärast hilinen

Tore, et nad on olemas.
Põhjendused Varustus dušši ruumides on vana.
pigem olen kuigi kõigil korrustel ei ole tingimused võrdsed, ei ole üle veerandtunni
rahul
järjekorras oodanud
Rahul aga eks neid ruume on korruse peale vähe küll.
Meie korrusel on kaks pesemisruumi ning harva tuleb ette kui mõlemad on
täis ja peab ootama. Tavaliselt saab ikka kohe minna kui soovi on.

Ruumi on palju ja järjekorrad ei ole pikad.
Pesemisvõimalused on arvestatavad, kui pigistan silma kinni seoses
koristaja tegemata tööga.
Tingimused on normaalsed kuid tihti on neus ebameeldiv hais.
Meeldib, et on suletud uks ja privaatsus
Järjekordi pole, kraanist tuleb sooja vett, ruum on soe.
Praegu ei külasta enam üldkasutatavaid pesemisruume, aga kuni seda tegin,
Põhjendused
oli nende kord enam-vahem tasemel.
täiesti rahul
Pesemisruumis piisavalt ruumi, puhas. Võimalus ka kahel inimesel korraga
käia pesemas, mis vähendab järjekorra ooteaega.
Saab ukse enda järgi lukku panna, muud nagu ei oskagi ühika puhul tahta.
Pesuruumid on otstarbekad ja puhtad.
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Kuidas Te olete rahul WC-ga?

Must koguaeg
Kolm wc terve koridori peale ei ole piisav. Lisaks on seal kehv valgustus ja
ruumid on pidevalt mustad.
Must!
Prilllauad lagunenud, vee nupud poolikud, uksed lagunemas. Sünged,
Põhjendused koledad. Privaatsust tundub ka väga vähe olevat.
ei ole rahul Mustad- täis oksendatud, roesed, prilllauad nurgeti peal, uste lukustus kehvvajuvad lahti.
Äravool on lihtsalt olematu. Ja seetõttu võib sealt aegajalt leida
ebameeldivaid üllatusi...
EI ole hügieeniline!!
Tihtilugu mustad, kuna kaaselanikud ei hoia puhtust
Kuidas võib olla rahul vana WC-ga ühiselamusel, eriti kui seal ei
kasitatakse normaalselt.
Vastus üleval
Kabiinid kostavad läbi ja valgust on liiga vähe.
wc ja pesemisnurk võiks tubades olla, natuke privaatsem aga hea seegi, mis
on.
Tahaks et olek toas.
wa on mustad väga.isegi kui koristaja on seal olnud ta ei pese neid
täielikult.
Põhjendused
pigem ei ole Neljandal korrusel, need mis on koridoriukse kõrval, on nii pimedad,
eesruumis olev lamp ei valgusta kabiinide sisse.
rahul
Täis lastud prilllauad.
Väga tihti on need mustad.
WCd on väga mustad.
Väga kahju, et korrusel on ainult kaks tualetti (dušširuumide kõrval) kus
saaks olla täiesti üksi . Iga inimene vajab privaatsust, muidu hakkavad
igasugused sooletegevusega probleemid arenema.
Ma saan aru, et praegu see ei ole võimalik, aga ideaalis tahaks endale
eraldi sansõlme!
Viienda korruse tualett mis asub meestedušširuumi kõrval on nii väike et
istumisel põlved on vastu uske!
Põhjendused Harva on umbes või katkine. Aga naabrid võiks enda järel, kas siis vett
pigem olen tõmmata või sihtida paremini prügikastile.
WC-d on korras.
rahul
Sanitaartehnika töötab hästi.

Kuna WC-d tuleb jagada paljude teiste elanikega siis on tihti raske WC-sse
pääseda just siis kui vaja.
koristus on korrapärane, küll aga võiks tualettpaber olla olemas
WC harjad ning seal sees ujuv vesi panevad terve WC kabiini ning ka
põranda haisema, see häirib natuke, muidu tundub kõik enam-vähem.
WC ruume jagub. Pole seni näinud, et kõik 3 korraga täis oleks.
Nõuavad renoveerimist, aga täidavad eesmärki.
Puhtus on see, mida kahjuks kaasõpilased ei oska hoida ja seega tekib
vahetevahel soov mitte Wc-d kasutada.
M/N võiks eraldi olla.
Välja arvatud puhtuse korrashoid WC´s, on kõik korras.
Pole viga.
Põhjendused
Sama kui eelmine.
täiesti rahul
Üldiselt olnud puhas ja probleeme pole.
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Kuidas Te olete rahul pesu pesemise võimalustega?

Terve maja peale on võimalik kasutada ühte pesumasinat...
Minu arust, see on üks olulisemaid probleeme üliõpilaskodus. Esiteks
probleemiks see, et on olemas ainult üks pesumasin, mis on tasuline ja mida
saab broneerida ainult tööpäevadel, kui admin on tööl. Tihti juhtub, et
pesemis ajad on kinni.
3 eurot ühe pesemise eest on liiga palju.
ei oska kommenteerida, ei ole kasutanud
Põhjendused
Ei kasuta ühiselamu pesemisvõimalusi. Selle hinna eest sõidab mõne tuttava
ei ole rahul
juurde pesema.
Ainukene ja üks pesumasin tervele ühikale ja veel ertaldi maksma selle
eest,ja ajapiirang kaa,see üldse ei kõlba.
Minul isiklikult on graafik selline, et ma ei saa panna aega kinni, sest
hommikul lähen liiga vara ära ja õhtul tulen sellisel kellaajal, kui juhataja
kabinetis kedagi enam pole. Seega minu jaoks on see tohutu probleem.
-

Pesta saab aga kuivatada ei ole kusagil.

Põhjendused
pigem ei ole
rahul

Üks pesumasin terve maja peale. Mõnikord on vaja oodata palju aega oma
järjekorda või broneerida eelnevalt. Arvan, et kui on selline võimalus osta
ühe pesumasinat veel, siis oleks väga tore.

Süsteem on natukene nõme. Mõnikord jätavad inimesed oma pesu masinasse
ja minu aeg juba jookseb, seoses sellega ei tea kuidas reageerida. Kas tõsta
teise asjad välja kui masin on juba 30 min valmis ja keegi ei tule oma
asjadele järgi. Samas enda aeg jookseb. Eriti halb on kui on kiire... Ehk
võiks olla mingi kiri seina peal, mida sellisel juhul teha.
Pesu aegadest ei peeta kinni ja pidevalt tuleb oma aega oodata pslju kauem.
Kuid masinad on head.

Põhjendused Viimasel ajal on tulnud ette olukordi, kus keegi teine peseb teise ajal pesu.
pigem olen Pole proovinud!
rahul
ei kasuta seda teenust aga kui peaks, siis toas kuivatamine ei oleks hea
variant.

Suhteliselt mõistliku hinna eest saab pesta ja kuivatada. Tülikas on vaid see,
et enamus kordi ei oska inimesed kella jälgida. Tihti pean ootama, kuni
pesumasin vabaneb, ometigi on pikemat aega minu kord.
Mugav ja kiire süsteem, aga ei ole kindel, et kas 2 eurot on siiski normaalne
hind.
Ei ole seda veel kasutanud.
Viimasel ajal ei ole probleeme ette tulnud selle teenusega.
Pesumasin töötab suhteliselt poole kohaga. Sageli ei tööta või saame sealt
tsentrifuugimata riideid.
Vahel tuleb kaua oodata et pesuruumi saada kuna järjekord on päris pikk.
Tore, et on olemas ka kuivati kasutamise võimalus.
Pole kasutanud seda teenust.
Kokkupuude puudub.
Pole viimasel ajal kasutanud, aga kuni kasutasin, siis pean kiitma seda
võimalust.
Hea mugav, saab pesta pesu majast lahkumata.
Põhjendused
täiesti rahul Saab pesu pestud ning ka kuivatatud. Meeldib ka see, et antakse neutraalse
lõhnaga pesupulber.
Ei ole kasutanud seda teenust.
Pole endal vaja olnud teenust kasutada, seega ei oska kommenteerida.
Pole kasutanud.
Kõik ok
Ei pese pesu üliõpilaskodus.
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Kuidas Te olete rahul köögiga?

Pliidid on vana, mis tõttu läheb toidu valmistamiseks meeletult kaua aega.
Lisaks, tööpinnad pm puuduvad.
väga vanad pliidid.
Põhjendused EI OLE HÜGIEENILINE. Torustus lekib. Üks pliit töötab vaevalisel. Ühe
ei ole rahul pliidi valgustus ei tööta.
Tihtilugu lokkab mustus. Pliitad on ilmselt oma aja ära elanud ja seetõttu
liiga aeglased.
Vanad pliidid, koledad vakstud mis ilmselt kupatavad bakteritest, kraanist
tuleb pigem õhku kui vett. Dušširuum on köögi kõrval, mis ka ei pakata
hügieenist. Pliidi kohal olev ventilaator lõugab ja ikka käsitakse seda
kasutada.
Võiksite võtta eeskuju kõrvalt ühikast,kus on suvel üürimine väiksem,ja
köögid on ideaalset,seal on telekas,köögis veel teekann,pliit
Põhjendused mikrolainahi,eraldi kappid iga toa jaoks-see on supper mõtte.
pigem ei ole
rahul
Jama on see et kõik oma asjad pead toast sinna tassima ja siis tagasi ka.
Võiksid olla nt mingid kapid vms, kuhu saaks panna oma potte, panne jne.
Köögis on kaks ahju, töötab ainult üks. (Teine korrus.)
Eelmise aasta saadik vesi tuleb kraanidest väikse ning väga nõrga trukiga.
Täiesti võimatu nõud pesta!
Köök on tehtud mõtetult suu, lauad on seal tihti räpased. Pliidid töötavad
häst. Kraanikausid on tihti umbes.
Naabrid vahest teevad liiga mustaks. Köögis võiks olla ühiskasutatav
külmkapp, rohkem kraanikausse ja pindu, kus süüa teha.
Mitte täitsa rahul, sest pliidid lähevad väga aeglaselt kuumaks
Hea suur, aga pliidid on vanad.
Elektripliidid töötavad hästi.
Kõik hädavajalik on olemas aga kuna kööki tuleb teiste elanikega jagada,
siis ei pääse alati löögile.
Põhjendused vajalik on olemas
pigem olen Uskumatu, kuid üks küllaltki puhas koht.
rahul
Normaalsed pliidid ja ahjud. Mõned üürnikud ei oska puhtust pidada, see
ainuke probleem.
Köögis võiks olla mikrolainahi ka.
Mikrolaineahi võiks ka ideaalis olemas olla.
Kraanikausid toidujäätmeid täis..
Kõik vajaliku saab teha ilusti ja ilma tõrgeteta.
Ei kasuta muidu kööki, kui ainult nõude pesemisel.
-

I korruse köögis on kõik vajalik olemas ja juurdepääs tagatud alati.
Palju ruumi, töötavad mõlemad pliidid, söögitegemine lihtne- olemas
Põhjendused lauad,ja ruumipuudust pole.
täiesti rahul Kui vaja oleks, siis kasutaks küll
Kööki kasutatakse enamasti ükshaaval, seega jätkub kahest pliidist ja
kraanikausist kenasti.
Hea.
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Kuidas Te olete rahul asjaajamisega üliõpilaskodus?

Põhjendused Kontor on pidevalt lühendatult tööl või on juhataja vajalikul hetkel ruumist
ei ole rahul läinud.
Õhtusel ajal, kui tuleb juhataja asemik, kui on mingi tuletõrjehäire või
elektrikatkestus ei tea tema midagi, mida teha. Põhimõtteliselt jookseb ringi
Põhjendused nagu kana. Ei tea, mis nuppu tuleb vajutada ega kus midagi leiab.
pigem ei ole Mõnedel on uued voodid mõnedel vanad
rahul
KUi töötab häiresignaal,pole sind mingit turvalisust,kedagi all pole,isegi
inimesed ei tule välja toades.Meid pole õpetatud isegi varu väljapääsu
kasutada.
Probleemidele reageeritakse väga kiiresti ja alati leiavad lahedust.
Nii palju kui seda ajamist keegi viitsib teha on asjad kiirelt läinud.
Mitmeid kordi on olnud keeruline maja pealt juhatajat leida, sest teda ei ole
lihtsalt majas, kuigi peaks olema. Samuti ei oska tema "assistendid" midagi
Põhjendused asjalikku teha.
pigem olen
Pole kuigi palju ette heita.
rahul
Üldiselt olen asjaajamisega rahul. Mulle meeldib et iga aasta korraldatakse
küsitlusi ja arvestataskse elanikke arvamustega.
Juhataja on üldiselt kättesaadav ja siiani pole probleeme tekkinud.
Juhataja on koostöövalmis.
Kõik asjad on alati kiiresti korda saanud
küsimused saavad kiirelt vastuse, probleeme ei ole esinenud
Probleeme pole esinenud.
Asjaajamine on kiire ja igale probleemile võimalik leida lahendus. Olen
väga rahul.
kõik on korrektne
Põhjendused
täiesti rahul Suurepärane asjaajamine. Alati kohene reageerimine probleemidele.
Kui õigete inimestega suhelda, saab alati vajaliku info kätte, vahel isegi
liiga palju infot.
Juhataja on väga sõbralik, tore ja vastutulelik :)
Kõikidele küsimustele saab kiiresti vastuse ja probleemid lahendatakse
kergesti.
Juhatajale kiidusõnad :)
Kõik probleemid, mida annab lahendada, saab lahendada.

Kuidas Te olete rahul öörahu tagamisega?

Põhjendused Öörahu kui sellist asja sageli polegi.
ei ole rahul Pidev vali muusika
Pidevad lärmamised.
Meie naabritest venelannadele meeldib kõva häälega lõpmatult lobiseda
Siin on öörahu? Mo naabrid pole vist sellest midagi kuulnud.
Põhjendused Keegi ei taga seda ja kõik kannatavad vaikuses kui midagi on.
pigem ei ole Öösel purjused käivad palju võõri inimesi,turvalisust üldse pole.
rahul
Kõik ei arvesta sellega, et on saabunud öörahu. Õhtul hilja kuulatakse väga
kõvasti muusikat või on just vaja hakata tolmuimejaga tolmu võtma. Samuti
ei osata valida oma hääletugevust koridoris.
Mõnikord käivad naabertubades külalised ning jäävad kauemaks ning siis
lärmatakse öösel koridoris ja paugutatakse ustega. Enamuse ajast on ikkagi
vaikus.
Öörahu on tavaliselt vaikne. Aeg-ajalt on mingid peod aga need õnneks
nädalavahetuseti.
Mõnikord juhtub, et keegi lärmab aga ei ole nii tihti.
Nädalavahetusel ei ole rahul,sest seisab müra tulevad võõrad purjud
inimesed.
Minu üliõpilaskodus elamise perioodil ei ole öörahuga probeeme olnud
Siin korrusel tundub, et on üsna rahulik.
Meie, elanikud, ise tagame enda öörahu.
Meil on hetkel suhteliselt vaikne siin korrusel, ei ole lärmajaid.
Põhjendused Siiani ei ole häirinud
pigem olen Vahest osad tümpsutavad, aga selle saab korda ajada.
rahul
Ei oska konkreetselt vastata. Naabrid vahetuvad ja inimeste arv ühiselamus
muutub( nt. praktika aeg), viimasel ajal saab isegi normaalses kellal
magama minna ilma, et koridori uks pauguks lõpmatuseni
Üldiselt on kõik väga hästi , kuid vahel on rikkumisi.
Mul veedas, et mõlematest küljedest naabrid on päris normaalsed inimesed
kes ei kuula igapäevaselt muusikat ega ei korralda toas igapäevased
pidusid.
Vahel aga ikka kuulen et kuskil allpool korrusel kõvasti kuulatakse
muusikat.
kõik on hea, kuid mõnikord inimesed unustavad et seinad on väga penikesed
ja kuldav on kõik mis toimub naabritel , on mõned lärmavad inimesed minu
Korrusel kui ka teiste korustel ... Kahjuks mõni kord segab magamise jaoks
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Kõrvalt toast pandi muusika käima kell 06.50, see häiris päris korralikult,
aga õnneks oleme omavahel asjad sirgeks rääkinud ja rohkem selliseid
probleeme pole olnud.
ei ole probleeme olnud
Toa asukoha tõttu koridori lõpus ei sega minu öörahu miski.
Ei ole märganud öörahurikkumist, siiani olnud vaikne ja turvaline.
Kuigi keegi öörahust otseselt kinni ei pea, arvestame teineteisega. Valjemad
Põhjendused inimesed keeravad vaiksemaks oma tümmi. Teine kord, kui meie pisut
täiesti rahul valjemad oleme, keerame vaiksemaks oma tümmi.
Siiani on alati piisanud viisakast ukselekoputamisest.
Keegi öörahust kinni ei pea, aga arvestame siiski teineteisega. Vahel teeme
meie natuke rohkem lärmi, teinekord naabrid. Juhul kui kedagi segab, siis
tullakse mainima ja lahendatakse olukord sõbralikult ära.
Siiani pole probleemi esinenud öörahu rikkumistega.
2 korrus on vaikne
Kõik korras.

Kuidas Te olete rahul üliõpilaskodu töötajate tööga?

Küsimus nr. 19
Juhataja on teadlik ,et ukselukkud lähevad tihti katki,aga ei vaheta neid
uuele.
Põhjendused
pigem ei ole Parem üldse ei komentaariks,
Olen isiklikult palju kordi öelnud ja palunud juhatajat teatud
rahul
palvedega,millest ta üldse pole välja teinud.
Hommikuti ärgates ei mõista, miks koristaja karjub ja kolistab koridori.
Lisaks kustutab ta wc tulesid är, isegi kui keegi seal sees on (Hommikuti, kui
väljas on pime)
Koristaja, kes koristab kolmandat korrust on suhteliselt ebaviisakas ja teeb
oma tööd halvasti. Sageli jätab koridori pesemata dussiruumi ei pese
korralikult.
Juhataja on abivalmis ja püüab leida lahendusi.
Meeldib, et kohe vastavad kõikidele küsimustele ja kiiresti reageerivad
probleemidele.
Üliõpilaskodu koristajad teevad om tööd korralikult ja töötajad on alati
abivalmis
Töömeest on vahel kiirete asjade juures raske kätte saada (nt kui korteris
WC ukselink küljest kukkus, ei saanud paar tundi teda kätte).
põrandad võiks pesemisruumis küll puhtamad olla
Koristaja käest saime pahandada ilmaasjata- me olevat vaipa koridori
kloppinud ning seal oli olnud wc-paber ja mis kõik veel; mille koristaja
kindlameelselt meie ukse taha pühkis ja blokeeris meie teed välja nii kaua,
Põhjendused kuniks see koristatud on.
pigem olen Tol hetkel polnud meil toas vaipagi, mida kloppida.
rahul
Juhatajat ei ole ka ettenähtud aegadel majas- kaks korda on nii juhtunud,
kui on vaja olnud jutule minna, ning tema "assistent" mulle vastu vaatab ja
ei oska midagi öelda.
Muud pole ette heita, ainult WC kraanikausid lähevad kiiresti umbe.
Koristaja jälgimine igat su sammu ajab aeg ajalt närvi. Mis see on tema asi
millal ma WC-d kasutan või kööki nõusid pesema lähen. Kohe kui keegi
uksest välja astub siis ta ka jälgib mida tegema hakkab.
Koristaja välja vahetada
Esineb teatavaid puudujääke, kuid üldiselt olen rahul.
Majajuhataja on meeldiv abivalmis inimene. Mehed kes tegelevad mööbli
remondiga ühiselamus on ka pädevad. Koristajad oleksid võinud veidi
hoolikamalt koristada ruume.
-
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Töö on küll tehtud, kuid häirib koristaja vihased ütlused hommikuti, kui
keegi on midagi tema arvates valesti teinud. Samuti olen olnud paar korda
tualettruumis, kui ta on tule ära kustutanud ja öelnud vihaselt, et miks jälle
tuled põlevad!? Kas ma pean siis pimedas tualettruumi kasutama? Väga
palju on tunda tema "nina toppimist" teiste isiklikku ellu.
ei ole probleeme olnud
Põhjendused Kena suhtumisega vastutulelikud inimesed!
täiesti rahul Pole midagi välja tuua. Siiani kõigega rahul olnud.
Monika tundub ülimalt asjalik ja tore.
Tublid
Tööd tehakse korrektselt.
-

Kuidas Te olete rahul turvalisusega?

Narkomaanid ühiselamus ütleb ilmselt kõik...
Põhjendused
Mingit turvalisust pole.
ei ole rahul
Vanasti oli valvelauas inimene kelle juurde saadi minna probleemiga,nüüd
pole seal kedagi,aga arve summad on suuremaks läinud,ei tea kuhu meie
raha läheb?Remont ka tehtud see aasta pole.
Toauksest võib ilma lukku keeramata ka sisse jalutada, sest need on nii
vanad ja lahjad. Muidu välisuks ja korruseuksed väga viis.
Õhtu poolikul puudub igasugune valve (nt nagu teistes õpilaskodudes on
vastav isik, kes uurib kes/kuhu läheb ja kes kutsub külalisi)

Mul on mingil määral kahju et meie töötajad (neid oli 4 inimest, kes
"istusid" esimesel korrusel ja jälgisid korda järgi) olid tööst vabastanud.
Eriti hakkas hirmus kui sain majajuhatajalt emaili kus ta räägis sellest et
Põhjendused kaamerate järgi oli näha et esimesel korrusel diivanite peal olid võõrad
pigem ei ole inimesed istunud ja peale nende "istumist" jäid sinna mõned süstlad.
rahul
Ühiselamus elab päris palju inimesi ja ma ei tunne neid kõike nägude järgi!
Kui ma tulen ühiselamu sisse ja keegi tuleb mu taga kaasa ma ei oska
hinnata kas tema on võõras või "meie oma". Ma ei hakka ju iga inimese
käest uurima kas ta on tõesti meie elanik või ei ole.
Korruse peal on õhtuti väga pime ning valgust ei ole kuna palutakse selle
välja lülitada säästu eesmärgis. Kui minuga juhtub midagi, Teie kaamerad
näitavad ilusat kvaliteetset pildi?
Kui peaks midagi nt. korruse peal juhtuma ja peab politsei kutsuma aga
toast välja minna ei julge et politseile uks avada või mingi muu juhtum. Siis
ma küll end turvaliselt ei tunne.
ei ole uksehoidja, ei ole kaamerad korrust, ukselukud on vanad ja
ebausaldusväärne
Kui olid administraatorid esimisel korrusel, oli rahulikumaks.
Midagi pole veel ära varastatud, ei autost ega toast.
Välisuksed on lukkus
Põhjendused Turvalisusega pole probleeme olnud
pigem olen
rahul
Korteri poolepeal võiks välisuks ise snepperlukuga kinni minna.
Videovalve on hea.
Siiani ei ole midagi juhtunud, kuid teadmine, et mõned kuud tagasi said
narkomaanid majja sisse, on hirmutav.
Pole probleeme veel olnud.
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Siiani pole probleeme olnud.
Kõik võivad suht lihtsalt sisse saada.
Siiamaani ei ole probleeme esinenud.
Ei ole siiani midagi ebameeldivat kohanud.
Siiani pole hirmu pidanud tundma.
hetkel ei ole vigu näinud, elanikud ise on pigem hooletud
Tunnen ennast täiesti turvaliselt.
Siiamaani pole veel olnud turvalisusega probleeme.
Põhjendused Kaamerad jälgivad kõike. Ma suht tugev, nii et probleeme ei tohiks tekkida.
täiesti rahul Toakaaslane on back-up. + Naised on meie poolt.
Kui mind (ja teisi) miski häirib, siis ma võtan kaasa enda toakaaslase ja
lahendame olukorra iseseisvalt ära. Kui vaja siis füüsiliselt. Naised on
enamasti alati meie poolt.
Ei ole tundnud et oleksin ohustatud. Ja oma toa lukustamise eest peab ikka
igaüks ise hoolitsema.
Kuna majas on vidiovalve.

Jalgratta hoidmise võimalus

Põhjendused
ei ole rahul Ei tundu, et see oleks piisavalt turvaline siin.
Kitsas on
Põhjendused
pigem ei ole Suve perioodil oli vähe kohti kuhu saaks jalgratta lukku panna. Kui need
rahul
uued kohad, mis on kohe fuajees olemas olid kinni pidin oma jalggratta
ülesse tõsta ja kandma vabale kohale treppide all.
Ratast on väga keeruline hoida kusagil.
Kohti võiks rohkem olla.
Põhjendused Olenevalt hooajast on tekkinud ruumipuudus.
pigem olen
rahul
Ratta olemasolul võimalik seda hoida kindlas kohas.
Puudub jalgratas :D
Kokkupuudu puudub.
Võimalused on head.
pole küll kasutanud, kuid näen, et võimalused on loodud
Põhjendused Kuio oleks vajadus, siis võiks tagumises koridoris ratast hoida kindlasti.
täiesti rahul Ei kasuta jalgratta hoidmise võimalust.
Ma ei oma ratast.
Ei oma ratast.
Pole ise teenust kasutanud, kuid tundub olevat mõistlik.
Pole kasutanud.
ei kasuta võimalust
Pole vastatud
Ei kasuta
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Parkimise võimalus

Põhjendused Ma ei vaja parkimisvõimalust, aga selle peaks kuidagi korraldama nii, et
pigem ei ole mingi osa murust ka alles jääks. Praegu on kõik kohad autosid täis ja
murust on järgi ainult pori.
rahul
Olemas, kuid pool parklat on küntud maha
Parklas tavaliselt kohti jagub, et kõik masinad ära mahuvad, kes soovivad.
Aga killustiku pinda võiks pikemalt olla, et ei peaks muru rikkuma.
Kohti on.
Auto endal puudub, seetõttu ka parklat ei kasuta, kuid võimalusel võimalik
ka auto parkida maja lähedale.
Põhjendused Värav võiks lukku käia.
pigem olen
rahul
Parkin oma autot maja tagasi kuna mu aknad on sealpool ja olen rahulik
kui näen aknast oma autot.
Kahjuks viimasel ajal parkimise võimalus on kehvemaks läinud. Õhtuks on
väga vähe kohti! Ma ei oska öelda kas kõik autod mis on õhtuks ära
pargitud meie tudengite omad , aga vahel tundub, et mitte, sest ise olen
märganud seda kuidas võõrad täiskasvanud inimesed pagrivad oma autod
(või isegi mitu oma autosid) sinna maja taga.
Mina ei kasuta autot
Autole leiab alati parkimiskoha
ruumipuudust ei ole siiani täheldanud
Ei oma autot.
maja ees on alati koht
Põhjendused Ei kasuta parkimise võimalust.
täiesti rahul Ma ei oma autot.
Ei oma sõidukit, veel.
Parkida saab nii maja ette, kui ka maja taha. Ruumi on palju.
Pole kasutanud.
Parkla on igati normaalne.
Pole vastatud Ei kasuta

Kas Teie arvates on üliõpilaskodus piisavalt rahulik?

Ühiselamu on lärmakas, inimesed ei arvesta teistega.
Põhjendused
Käivad võõrad,ürnikute sõbrad ja pidutsevad nädalavahetusel joovad
ei
karjuvad suitsetavad narkootilisi aineid.
Siin on palju inimesi kes ei mõtle teiste peale
Põhjendused
Olen mõelnud küll, kuid puudub valik, et võib rahule jääda.
ei ole
mõelnud
Sõltub. Selle aasta märts ja pool aprilli on olnud väga rahulikud
Võrreldes varasema ajaga on ühiselamus olukord muutunud rahulikumaks,
võrreldes varasema ajaga.
Kartsin hullemat.
Minul pole küll probleeme olnud
Meie maja võrreldes teistega üliõpilastemajadega on väga rahulik.
korrarikkumisi ei ole olnud
Piisavalt rahulik on küll, kuid ikka tuleb ette neid hetki kus pole ja siis pole
midagi teha. nn tipptund.
Minule on see esimene üliõpilaskodus elamise kogemus ja pean tunnistama,
et on rahulik.
Jah on. Pole olnud rahu rikkumisi ja kaaselanikud on ka mõistvad olnud.
Tundub, et siin korrusel on.
Enamasti.
Põhjendused
Vahel isegi liiga rahulik.
jah
Üliõpilaskodusse elama tulles kartsin kõige rohkem nn pidutsejaid, kuid
siiani pole sellega probleemi olnud ja inimesed on mõistlikud.
V.A need korrad, kui päästeamet korra nädalas käinud kohal käinud
Üliõpilaskodus ei korraldata pidusid, selle jaoks minnakse välja.
Üldiselt kõik OK.
Rahu üliõpilaskodus mõnel määral sõltub ka elanikkest. Minu naabrid on
päris rahulikud inimesed.
Pole kohanud kedagi, kes rahulikult ei käitu
On aga öösiti vahel lärmatakse aga midagi hullu pole.
-
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Mida olete ise teinud öörahu tagamiseks?

ei teinud midagi
helistasin turvafirmasse
Kustutasin tuled
kutsusin naabrid korrale sh:
olen palunud vaikusest
Paar koputust rusikaga seinale
Lahendasime toakaaslasega pretüli olukorra iseseisvalt.
muretsesin kõrvatropid
siis kui oli see võimalus teavitasin valvelauda
teatasin juhatajale
Tegelesime probleemiga ning sõbranna kutsus politsei.
ei ole olnud mingit vajadust midagi ette võtta
ei ole olnud mingit vajadust midagi ette võtta
Ei ole vajadust olnud midagi teha.
Pole olnud põhjust kedagi korrale kutsuma minna, kuid arvan, et esmalt tuleks
lärmajatega ise rääkima minna ning vaikust paluda, mitte teha seda läbi
kolmandate isikute.
pole olnud vaja midagi teha
Pole vaja olnud kellelegi teavitada
polegi veel märganud öörahu rikkumist üliõpilaskodus
öörahuga erilisi probleeme pole olnud

21
1
1
15

1
1
1
4
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Kui tihti kasutate üldkasutatavaid arvuteid?

Mul on sülearvuti endaga kaasas.
Oma arvuti
Sest mu enda arvuti töötab suurepäraselt.
Mul on Oma arvuti toas.
Mul on sülearvuti
Oman sülearvutit.
Kasutan oma toas oma sülearvutit õppimiseks.
Kommentaarid ei Ei ole vaja läinud.
Ei ole vaja olnud, kui endal arvuti olemas.
ole kordagi
kasutanud
Mul enda arvuti.
Enda rüperaal.
ligipääs puudub sinna
On omal sülearvuti olemas toas.
Pole vajadust selle järele.
Endal arvuti.
Mul on oma arvuti olemas ning sellest piisab.
Pole vajadust.
Mul on olemas enda arvuti.
enamik koolitöid on isiklikus sülearvutis, ühisarvutit kasutan kui oma
Kommentaarid
toas wifi ühendus ei toimi
mõni kord kuus
Vähe, sest oman oma arvutit ja netiühendust oma tuas.
Kommentaarid
Rohkem ei ole vajadust, aga on hea, et on olemas võimalus seda
mõni kord nädalas ikkagi teha.
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Kui sageli teete köögis süüa?

Kommentaarid üks kord
päevas

Kommentaarid kaks korda
päevas
Kommentaarid kolm korda
päevas

Kommentaarid ei kasuta
üldse

Kommentaarid mõni kord
nädalas

Kommentaarid peamiselt
nädalavahetustel

Kui kõht on tühi, siis ikka teen süüa.
Enamasti lõunasöögi.
Ei ole mõistlik kogu vaba aega köögis veeta ja süüa
valmistada.
Hommiku söögi teen toas, lõuna söögi söön koolis/praktikal
ja õhtusöögi valmistan köögis.
Mõnikord ka kaks korda .
Kui on aega siis teen süüa köögis.Soovin toituda
tervislikkult.
elan korteris, sellest ka valik.
Köögis alati must,mööbel vana
Ööbin üliõpilaskodus ainult nädala sees, nädalalaõpu
veedan mujal.
elan vaid paar päeva korraga ja toidukorrad lahendan
õpilaskodust eemal
Mul on toas miniköök, mis on väga asjalik lahendus.
ei kasuta köök üldse
Köök on liiga kaugel :)
Üldiselt teen toidu ühe päevaga mitmeks päevaks ette ära,
seega köögis viibin mitte rohkem kui 1 kord päevas.
Kuna mu toitumine kõigub palju, siis ma mõnikord ei tee
üldse köögis süüa. Mõnikord teen iga päev.
Kuu lõpus on rahad otsas ja ise on odavam süüa teha.
Kuidas kunagi, mõni nädal ei tee üldse. Aga teinekord
jällegi mitu korda nädalas.
Harva, kuna söön kas tööl või tarbin poe toitu.
Väga tihti olen kuskil väljas, kas koolis või tööl. Teen
endale köögis süüa kui mul on täiesti vabad päevad.
Asjadega joosta köögivahet on keerukas ja külmkappi ei
mahu ka nii palju et saaks pidevalt midagi teha. Üsna tüütu
toiming.

Kas Te saate köögis süüa teha siis, kui soovite?

Kommentaarid ei
tee köögis süüa

Kommentaarid jah

Õhtuti ma enam süüa ei tee
viibin õpilaskodus lühikest aega, toidu valmistamine jääb sellest
ajast välja
Vaata vastust 28.1
ei söö üliõpilaskodus
Häid lambaid mahub palju ühte lauta.
Siiani pole olnud ruumipuudust.
Enamasti küll.
Ruumi on alati olnud.
Olen öösiti üleval.
Pole kunagi sellega probleeme olnud, et ei oleks saanud.
Köögis on 2 pliiti ja enamjaolt pole korraga nii palju söögi tegijaid.
Alati saab
Praktiliselt alati on mõni vaba keedukoht.
Pole siiani ruumiga probleeme tekkinud.
Kui üks pliit on katki, siis on raske teha süüa sel ajal kuidas tahan.
Vahest on järjekord, eriti õhtuti.

Kui seal on palju inimesi,kes teevad süüa siis otsustan oodata.
Mõni hommik on iga pliit kasutuses.
Kommentaarid mitte Köök väike
alati
Töökorras on ainult 1 ahi terve korruse peale. Ja seda kasutavad
väga paljud.
Siis kui on korraga palju rahvast, või on pliita kinni, siis ei saa teha.
Kuna köögis on ainult kaks pliiti ja kui tehakse midagi sellist süüa
kus on vaja nelja koht aja nt kaks inimest on seal.
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Kas Te sööte (asukoht)?

Kommentaarid ei
saabun tavaliselt liiga hilja ja enam toitu ei valmista
söö üliõpilaskodus
Ma söön tööl ja mujal
Kommentaarid
köögis
Saab nõud kohe ära pesta.
Köök ei ole hubane
Köögis on liiga palju sagimist, et rahulikult süüa seal.
Oma toas on hea rahulik süüa.
Tunnen ennast parem söömas oma toas.
Õhtuti näksin natuke midagi (puuvilja, juustu vms)
Mugavaim variant.
Kus teen süüa, seal ka söön.
Mugavam oma toas süüa.Asjad tagasi tuppa tuua ja oma toas süüa.
Ikka privaatsem, puhtam ja kodusem.
Kommentaarid oma Mugavam.
toas
Ei taha keegi mind söömas näha. Tahavad ampsu.
Köök väike
Köögis ainult kasutan pliiti ja kraanikaussi.
Oma toas on mugavam.
Privaatsem
Toas on palju meeldivam süüa kuna privaatsuse võimalus on olemas,
oma toas on palju puhtam kui köögis.
Köök on liiga räpane või liigub seal liigselt rahbast, et sesl on
ebameeldiv süüa.
-

Kas Te koristate köögis enda järelt?

Kraanikausi ala teen alati puhtaks enda järel, pliiti puhastan ainult
siis, kui midagi maha läheb.
Kuna ma tahan ise puhtas köögis süüa teha, siis ootan seda ka
teistelt.
Pean puhtust kohas kus elan
Köögis teen hommikuti kohvi ja koristan enda järelt alati ära
Mitte kunagi ei jäta ma kellelegi oma mustust koristada. Häbitunne
võiks inimestel olla.
Jah loomulikult koristan. Enda järel võiksid kõik ikka suuta ära
koristada.
Üritan seda alati teha.
Kuna eelnevalt mainisin, et köök on meil kõige puhtam koht, on
mõistlik see ka sellisena hoida.
Üks leht seina peal ütleb ju meile.
Koristajatega on mõistlik häid suhteid säilitada.
Enda järel küll koristan,teiste eest küll mitte.
Kommentaarid alati Ma ei jäta kraanikaussi oma toidujäätmeid kunagi. Ning pliidil süüa
ka ei tee nii, et kõik üle ääre keeks. (ei saa aru kuidas see pliit nii
räpaseks muutub)
Kuigi jah koristaja eeldab vist, et ma kuivataks kraanikausi ümbruse
ka ära kui nõusid pesta aga selle jaoks ma küll oma lappe kasutama
ei hakka, et teiste inimeste mustust sellega puhastada.
Ma ei soovi, et peaksin tegema süüa mustas köögis, seega ootan
sama suhtumist teistelt.
Elementaarne
Püüan olla aus ja koristan enda järgi kuna saan aru et teised
inimesed on ka inimesed!
See on loogiline, et enda järgi tuleb koristada, kuid kahjuks kõik ei
ole sellest aru saanud.
Minu arvates on see elementaarne, et enda järelt tuleb koristada
ning ma ei jäta teistele enda tekitatud mustust nt pliidile või
kraanikaussi.
Kommentaarid ma
ei kasuta kööki

Kommentaarid
vahetevahel

pesen vahel teetassi, ja seejärel jääb köök puhtaks
Oma köögikese koristan iga söögikorra järel.
Ainult nõudepesul.
ma ei söö üliõpilaskodus sest et mulle ei vaja köögi
Kui eelnevalt on teise toa naaber pliidi ära läbustanud, siis mina ei
hakka ta järelt küll koristama.
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Kas Te käitute üliõpilaskodus keskkonnasäästlikult (olete kokkuhoidlik vee, elektri
kasutamisega, sorteerite prügi jne)?

Ei saa aru põhimõttest, millest juttu on
Kommentaarid
..
ei
Kuna ma vastasin "ei" siis ma ei pea siia kasti ilmselt midagi kirjutama.
Küsimustiku koostamise viga.
vastasin ei
Olen kokkuhoidlik elektri kasutamisega
Hoian vett kokku; pidevalt lülitan välja elektrit sel ruumil, kus ei ole
inimesi; koridoris mitte kunagi ei põle valgust, kuna mitte sisse
lülitatakse teda.
Ei lase veel niisama voolata, kustutan tule ära kui seda ei vaja, päeval
kui on valge, ei kasuta valgustit.
vee kokkuhoid, säästlik elektri kasutus
Alati lülitan välja valgustid, kokkuhoian vee
Hambaid pestes/duši all käies sulgen vahepeal kraani
sorteerin prügi, koguaeg välja lülitan wc ja dussis tuli
Vee kokkuhoidmine, elektri kokkuhoidmine
Alati lülitan valgust ruumides, panen kraanikausi vesi kinni
Kustutan pärast ruumist lahkumist alati tuled, ei lase veel niisama joosta
(näiteks hambaid pestes), võimalusel sorteerin prügi
Kustutan köögis tule ära õhtul.
Kommentaarid Ei põleta tulesid asjatult, sorteerin prügi.
Kokkuhoidlik veega.
jah
Jah- pesema minnes kustutan alati oma toas tule. Veel ei lase tunde
joosta, vaid pesen kiiresti, seega ka vett hoian kokku. Prügi sorteerin
samuti.
ikka kokkuhoidlikult nagu koduski- ei lase veel niisama joosta, tuled
kustutame alati ära ka üldkasutatavates ruumides jne.
Kustutan alati ööseks tulesid. Olen tähele pannud, et tulesid ei taheta
väga kustutada siin millegipärast.
Keeran vee kinni, kui harjan hambaid. Ma ei kasuta palju elektrit, ainult
läpaka toitmiseks.
Sorteerin prügi ja tarbin vett säästlikult
Kui käin pesuruumides, siis alati kustutan ka tule, kui ka mina neid
põlema ei jätnud. Sama kehtib ka koridoris, wc-s ja toas.
tuled kustu, dušši alla ja hambaid pestes ei lase veel kogu aeg joosta
Sorteerin prügi, panen enda järel dušširuumis ja mujal tuled kustu jms.
Sorteerin prügi, nõude ja enese pesemisel ei jäta vett jooksma vaid panen
vee kinni, kui kasutan pesemisvahendeid.

Sorteerime prügi, ei jäta tuld niisama põlema, ei lase veel raisku minna
(nt hambaid pestes paneme vee kinni).
Kustutan tuled, kui näen, et keegi WC-s köögis pole. Enda toas samuti
kustutan kui vaja pole. Sulgen kraani kui hambaid pesen ja dussi all,
samuti panen vee kinni, kui vaja pole.
Kustutan valges ja ruumist lahkudes tule, ei jäta kraani jooksma jne
Sorteerin prügi, duši all käin pesemas, mitte laulmas ning ka elektrit
kasutan kokkuhoidlikult.
Kustutan ühiselt kasutatavatest ruumidest tuled ära, kui sealt lahku ja
kedagi teist seal ei viibi. Ei lase veel mõtetult kaua voolata, kui seda ei
tarbi.
Olen kokkuhoidlik vee ja elektri kasutamisega.
Ei lase veel põhjuseta joosta, kustutan enda järelt ruumist lahkudes tule,
sorteerin oma prügi, ei hoia elektroonikat põhjuseta sisselülitatuna jms.
Duši all ei lase veel kogu aeg joosta nagu ka hambaid pestes. Laelambi
paneme põlema alles pimedas ja kui ma pikema aja jooksul ei tule
elamusse, siis võtan külmkapi pistikust välja. Prügi sorteerida ma ei
oska, kuna pole õppinud ja olen aru saanud, et siin ei pea ka seda
tegema.
Ainuke mis ma ei tee on prügisorteerimine .
vee kokkuhoid- dušš ei tööta kogu pesemise aja
elektri kokkuhoid, valgustid ei põle põhjuseta
Pesus käin kiiresti, küll mitte mõttega, et vett säästa, aga et teised ei
peaks ootama. Elektrit kasutan harva, laen telefoni või sülearvutit.
Talvisel ajal kasutan muid valgusallikaid rohkem, kevadel suvel piisab
ruloo üles rullimisest. Ei viibi nii palju toas ka, et kasutaks midagi
ülemäära. Prügi sorteerib nii palju et pakend, pudel ja olme lähevad mul
eraldi.
Kommentaarid nõusid pestes, hambaid pestes ei jäta kraanivett jooksma. Kui toas ei ole
vahetevahel kustutan alati tule, päeval ei panegi tuld põlema. Sorteerin klaasi ja papi
ja olmeprügi.
Kustutan enda järelt tulesid!
Radiaatori kuumuse maha keeramine. Lahkudes kustutan toast tule. Duši
all meeldib vett laristada.
Pesemisel ei jookse vesi. Köögist ja wc-st lahkudes kustutan tuled.
Vee ja elektri kokkuhoidlik.
kui pesen hambaid siis panen vee kinni.
Kustutan enda järelt alati tuled ära,
Prügi ei sorteeri, nii palju kaste nüüd ka ühte tuppa ei mahu.
Prügi sorteerin ainult nii palju, et papist esemed lähevad eraldi
konteinerisse.
Sorteerin pudelid ja prügi eraldi.
Kustutan enda järel tuled, ei lase veel niisama voolata
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Kui ma olen kuskil toal omad asjad ära teinud siis kustutan enda järgi
tule ära.
Vett kasutan nii palju kui mul läheb vaja. Ei jätta niisama kraanikaussist
vett voolama.
Kahjuks prügi ma ei sorteeri kuna toas ei ole piisavalt kohta selleks et
mul oleks mitu prügikasti.
Ma ei ole sellele mõelnud.Ma kasutan kõike, kui ma seda vajavad

Millega Te olete üliõpilaskodus kõige rohkem rahul?

Võimalustega
Kui on mingid probleemid, siis majajuhataja proovib neid lahendada.
Odav elada.
turvalisus
Hea hinnaga.
Toa kaaslastega
Hinnaga.
Asukoht, hind, elutingimused
Asukohaga
vaikusega oma korrusel, toa temperatuuriga
Pesemisvõimalusega, toakaaslasega, suhteliselt vaikse keskkonnaga
Üldiselt kõigega, siin on hea olla.
Toa temperatuuriga
taskukohase hinnaga
Katus on pea kohal, soe on olla ja tuul ka ei puhu sisse.
oma toa naabriga.
Kõik elamiseks vajalik on olemas.
Juhataja M. Alasoo on väga sõbralik naine ja kui tekivad probleemid, siis oskab aidata
sind.
uksekaardisüsteemiga- ei osanud seda absoluutselt oodata
Voodiga. Toa soojusega. Enamvähem ka üüri maksmisega, kuigi see on väga umbmäärane.
Asukoht on ühiselamul väga hea.
Privaatsusega ja asukohaga kooli lähedal.
Privaatsusega - pole kindlat kellaaega, millal ühiselamus olema peab.
Vaikne
Rahulikkus, pole öörahu rikkumisi olnud, hubane tuba, hea üliõpilaskodu asukoht.
Probleemide / asjaajamiste korral kiired lahendused. Toetavad ja sõbralikud töötajad.
Kuna olen siin suhteliselt harva, siis on kõik väga Okei, mitte millegi üle väga nuriseda ei
saa.
hinna ja kvaliteedi suhtega
Sellega, et saan üksi toas olla.
Soe elamispind.
Vabadusega. Iga kell saad majast lahkuda ning naaseda.
Ühikasse saab igal ajal sisse tulla ja ei ole ühikatele tavapärast vana vastikut mammit,
kellele kunagi miski ei meeldi.
Üüriga.
Ööbimis võimalus.
Polegi
Rahulikkusega
Sellega et on soe ja vesi on.
koha hinnaga
Hea odav koht kus elada.
öörahuga pole erilist muret olnud
Juhtajaga - niipalju kui minul on temaga kokkupuuteid olnud, on ta alati olnud väga
vastutulelik ja meeldiv.
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Üliõpilaskodus on rahulik ja hind on mõistlik.
Pakettakendega ja uue radikaga.
Toredad juhatajad ja muu personal.
Põhimõtteliselt kõigega. Toad on korras, rahulikud inimesed enamasti, toredad
toakaaslased. Kui midagi peaks ühikatoas katki minema nt uks vms, siis remondimees
parandab selle ruttu ära.
Oma tuba.
Ei oska vastata
Üliõpilaskodu personali tööga.
Üüri hiinnaga
Et on olemas koht, kus magada.
Toaga.
Olen rahul sellega et saan kaheses toas elada.
lähedal linna, kergesti kättesaadav
hea soojendus talvel
Oma toanaabriga.

Teie ettepanekud üliõpilaskodu elamistingimuste parendamiseks:

kõik on korras
Kolmandal korrusel on ainult üks duss umbes 60 inimese peale. Pikad järjekorrad dussi
ruumi. Tuleb teha 2 dussi ruumi korruse peale.
Uksed võiks välja vahetada.
rohkem pesemisvõimalusi
Rohkem järelvalvet puhtuse üle.
ei oska öelda
Ühiskasutatav ruum lõõgastamiseks ja puhkamiseks, nt. telekaga. Postkastide süsteem.
Aknapesu vedeliku jagamine.
Et iga elanik oli rohkem kohusetundlikum ja lugu pidasid teised uurinikud.
Investeerige rohkem köögisisustusele, tehke inimlikumad pesemisruumid.
võib panna köögis 3 prügi kasti, selleks et inimesed kes toidu valmistavad saaksid ka prügi
soreerida. Näiteks üks prügikast paberi ja mappi jaoks, teine plastik ja klaas ja kolmas olme
prügi. Tihti märkan, et köögis enamus panevad kogu prügi ühte prügikasti.
Ei oska öelda
Puuduvad
Ei tea
Koristaja vahetamine ja paremate turvasüsteemide paigaldamine või komandant tagasi
tööle.
Tema remont - uued seinavärvid, põrandad korda, laed korda, uus mööbel, uued kapid, uued
madratsid, parem valgustus nii tubadesse kui ka vetsu.
Uksed ja seinad helikindlamaks.
Panda ruumi sisse hea elektrilampi.teha pesumaasinat odavamaks või tasutamaks
Dušš ja WC võiks olla kui mitte igas toas siis vähemalt paari toa kohta.
Palun ostke veel ühe pesumasinat juurde!
täiustada pesemistingimusi/võimlausi
lisada võimalusel kööki elementaarsed seadmed- veekeetja, röster
Kõik võiks renoveeritud olla. Dušše korrusel rohkem. WCd võiksid veidi privaatsemad olla
ja terved. Olen nõus rohkem maksma ka selle eest.
Oletan, et miniköögid oleksid meelepärased kõigile või siis üks köök kahe toa peale, aga see
on vistisi ulme vlaaldkonda kuuluv mõte.
ei oska öelda.
Puhtus, rahva paigutusega tubades, uuem sisustus
Raske midagi välja tuua, kui üldiselt kõigega rahul olen. Eks remonti saab siit-sealt veel
teha ja veelgi kaasaegsemaks muuta, kuid miskit kardinaalselt muutmist küll ei vaja. Olen
väga rahul oma kooli üliõpilakoduga.
Tubades olevad riidekapid võiksid olla etemad. Hetkel ei ole sellist kappi, kuhu nt jope
riputada. Samuti on kappides riiulitelt värv maha koorunud ja see jääb riietele külge
ei nurise millegi üle
Ei oska midagi rohkem välja tuua.
Alustagem magamisasemete muutmisest magamiskõlblikeks. Kapid palun parandada, uksed
hakkavad eest kukkuma, seinad on mustad ja inetud (ka pesu ei aidanud).
Heli isolatsioon.
heliisolatsioon.
Äravool korda ja korralik valgustus tuppa.
Paremini sisustada.
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Üldremont, värvimised, uus mööbel eriti voodid.
Pakkuksin ka 2 korrusele mööblit toadesse juurde.
Köögis teeksin remonti ja mööblit juurde.
Teha sanitaar remonti. Värvida uuesti sejnad. Vahetada uksed.
Üldjoontes mina olen rahul tingimustega.
elanikud võiks koristada enda järel, rohkem dušše
Hakata pihta tubade remondi ja mööbli väljavahetamisega.
Leian, et kõige õigem oleks sisustada kõik toad samade kappide/vooditega, mis tagaks
õigluse kõigi õpilaste vahel.
Võib olla isegi võtta ühendust ja konsulteerida sisekujundajaga, et saada optimaalne
sisustus väikse ruumi jaoks, sest tänapäeval on väga palju uusi ja huvitavaid viise, kuidas
väike ruum muuta funktsionaalseks ja mugavaks.
Samuti muuta valgustust, et toas oleks valgem.
Koristussüsteemi parandamine. Uus pesumasin. Valgustid tubadesse. Korralikud külmkapid.
Minu arust saavad seda parandada ainult üliõpilaskodu elanikud.
(See puudutab puhtust.)
Midagi ettevõtta seoses pesu pesemisega (nagu ülalpool sai mainitud)
Dussiruume juurde, uste vahetus 3ndal korrusel.
Kuna 3. korrusel tuleb niigi remont, siis ei oska ettepanekuid teha. Mööbel võiks olla natuke
uuem.
Tagada puhtus ühisruumides.
1. Palun mõelge veel korra elanikude turvalisusest.
2. Talvel rohkem ja parem kütta.
3. Kontrollida kas parklat kasutavad ikka meie tudengid või keegi teine teeb seda ka.
4. Sooviks et kranikaussidest voolaks ikka kuum ning suure trukiga vesi.
5. Rohkem kohti jalgrattade jaoks.
1. Toas võiks olla vähem rahvast.
2. Pesemisvõimalused võiksid olla paremad (nt rohkem kraanikausse).
Rõdudel suitsetamine võiks olla keelatud, kuna tihti on ka koridoris ebameeldiv hais.
Mööbel tuleks välja vahetada.
ma ei tea
-

LISA 2. ÜLIÕPILASKODU KÜSITLUS 2015

Sugu
mees
naine
1. Kas:
õpite
töötate
õpite ja töötate
1.1 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
Other:
4. Kas Teil on olnud probleeme üliõpilaskodusse koha saamisega?
ei
jah
4.1 Kui vastasite küsimusele “jah”, siis palun kommenteerige:
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5. Kas Te kavatsete käesoleva õpinguperioodi jooksul mujale elama asuda?
jah
ei
ei ole mõelnud
5.1 Palun põhjendage oma valikut:

6. Kas Te olete oma elamistingimustega rahul?
olen rahul
pigem olen rahul
pigem ei ole rahul
ei ole rahul
6.1 Palun põhjendage oma valikut:

7. Kuidas Te olete rahul? *
Täiesti rahul
Inimeste arvuga
toas
7.1 Palun põhjendage oma valikut?

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

8. Kuidas Te olete rahul? *
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

Toa suurusega
8.1 Palun põhjendage oma valikut?

9. Kuidas Te olete rahul? *
Täiesti rahul

Ei ole rahul

Toa
valgustusega
9.1 Palun põhjendage oma valikut?

10. Kuidas Te olete rahul? *
Täiesti rahul

Ei ole rahul

Toa
temperatuuriga
10.1 Palun põhjendage oma valikut?

76

11. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

Oma
toa
sisustusega
11.1 Palun põhjendage oma valikut?

12. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Ei ole rahul

WiFi kasutamise
võimalusega
oma toas
12.1 Palun põhjendage oma valikut?

13. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul
Õppimistingimustega
üliõpilaskodus
13.1 Palun põhjendage oma valikut?

Pigem
rahul

olen Pigem ei ole
Ei ole rahul
rahul

14. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

Üldruumide
puhtusega
14.1 Palun põhjendage oma valikut?

15. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem ei ole
Ei ole rahul
rahul

Pesemisvõimalustega
15.1 Palun põhjendage oma valikut?

16. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

WC-ga
16.1 Palun põhjendage oma valikut?
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17. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

Pesu pesemise
võimalustega
17.1 Palun põhjendage oma valikut?

18. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Ei ole rahul

Köögiga
18.1 Palun põhjendage oma valikut?

19. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul
Asjaajamisega
üliõpilaskodus
19.1 Palun põhjendage oma valikut?

Ei ole rahul

20. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Pigem
rahul

olen Pigem
rahul

ei

ole

Ei ole rahul

Öörahu
tagamisega
20.1 Palun põhjendage oma valikut?

21. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Ei ole rahul

Üliõpilaskodu
töötajate tööga
21.1 Palun põhjendage oma valikut?

22. Kuidas Te olete rahul?
Täiesti rahul

Ei ole rahul

Turvalisusega
22.1 Palun põhjendage oma valikut?
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23. Jalgratta hoidmise võimalus
Kui Te vajate jalgratta hoidmise võimalust, siis palun hinnake.
Pigem
olen Pigem
Täiesti rahul
rahul
rahul

ei

ole

ei

ole

Ei ole rahul

Jalgratta
hoidmise
võimalus
23.1 Palun põhjendage oma valikut?

24. Parkimise võimalus
Kui Te vajate parkimise võimalust, siis palun hinnake.
Pigem
olen Pigem
Täiesti rahul
rahul
rahul
Parkimise
võimalus
24.1 Palun põhjendage oma valikut?

25. Kas Teie arvates on üliõpilaskodus piisavalt rahulik?
jah
ei
ei ole mõelnud
25.1 Palun põhjendage oma valikut?

Ei ole rahul

26. Mida olete ise teinud öörahu tagamiseks?
kutsusin politsei
helistasin turvafirmasse
kutsusin naabrid korrale
teatasin juhatajale
27. Kui tihti kasutate üldkasutatavaid arvuteid?
iga päev
mõni kord nädalas
mõni kord kuus
ei ole kordagi kasutanud
ei teinud midagi
Other:
27.1 Palun kommenteerige oma valikut:

28. Kui sageli teete köögis süüa?
1 kord päevas
2 korda päevas
3 korda päevas
mõni kord nädalas
peamiselt nädalavahetustel
ei tee üldse
28.1 Palun kommenteerige oma valikut:
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29. Kas Te saate köögis süüa teha siis, kui soovite:
jah
ei
mitte alati
ei tee köögis süüa
29.1 Palun kommenteerige oma valikut:

30. Kas Te sööte:
köögis
oma toas
mõnikord köögis, mõnikord oma toas
ei söö üliõpilaskodus
30.1 Palun kommenteerige oma valikut:

31. Kas Te koristate köögis enda järelt
alati
vahetevahel
mitte kunagi
ma ei kasuta kööki
31.1 Palun kommenteerige oma valikut:

32. Kas Te käitute üliõpilaskodus keskkonnasäästlikult (olete kokkuhoidlik vee, elektri
kasutamisega, sorteerite prügi jne)?
jah
ei
vahetevahel
33. Kui vastasite eelmisele küsimusele “jah” või “vahetevahel”, siis palun loetlege,
millised tegevused iseloomustavad Teie keskkonnasäästlikkust:

34. Millega Te olete üliõpilaskodus kõige rohkem rahul:

35. Teie ettepanekud üliõpilaskodu elamistingimuste parendamiseks:
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