
SOPO-KYSELY TALVI 2020 YHTEENVETO 

Yhteenveto on tiivistelmä kyselystä, jossa on pyritty esittämään monipuolisesti esiin tulleita asioita. 
Kuitenkin, kaikkea palautetta ei olla voitu tähän laittaa joko sen arkaluonteisen tai henkilökohtaisen 

luonteen takia. Kysely osoittautui erittäin tarpeelliseksi. 
 

Vastausaika: 4. helmikuuta – 20. helmikuuta. Vastauksia tuli 50 ja kiitämme teistä jokaista! Kyselyn tulokset 
on käyty läpi hallituksen kokouksessa 20.02.2020.  

Hallituksen keskustelun pohdintoja on merkitty kyselyyn punaisella värillä.  
Taulukoissa numero 5 tarkoittaa parhainta mahdollista tulosta ja 1 taas heikointa. 

------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
Jäsenistön ajatuksia toteutumisen parantamiseen: 

- Huhupuheiden eli eliittivitsin sekä suhmurointiajattelun kitkeminen pois. 
- Selkeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden seuraaminen. 
- Selän takana puhumisen ja mustamaalaamisen loppuminen. 
- Hallitus- ja tuutoripestit eivät ole 24/7 tehtäviä. 

 
Eliittivitsi on riistäytynyt hallituksenkin mielestä käsistä. Vitsi on paisunut niin, että osa 
jäsenistöstä selkeästi kokee tämän faktaksi. Toivommekin, että vitsiä ei enää esitetä 
minkäänlaisissa kanavissa, sillä kyseistä eliittiä ei ole olemassa. Sosiaalipoliittisella 
vastaavalla on vireillä yhdenvertaisuussuunnitelma ja tämä asettaa ohjenuoria koko 
järjestölle. Tuutorivastaava pyrkii asettamaan realistiset tavoitteet ja ”työajan” seuraaville 
tuutoreille. Tulevassa aivoriihessä YTY:n kanssa mietitään, kuinka hallituspestin 
kuormittavuutta voitaisiin vähentää. 



 
64% ei pidä patinan huumoria loukkaavana tai häiritsevänä, mutta 28% kokee sen 
vaihtelevasti loukkaavana. Loukkaavaksi koettiin muun muassa: 

- Homottelu ja muu nimittely niin yläkuppilassa kuin virallisissa Patinan kanavissa. 
- Rasistiset tai muuten erittäin roisit vitsit, joita esitetään yleisissä tiloissa kovaan 

ääneen. 
- Seksisävytteiset sitsilaulut ja muutenkin seksipainotteiset jutut. 

 
Kuten moni vastaajakin totesi, on vitsit ja ronskit heitot yksilöiden itsensä vastuulla. Tämän 
takia hallituksen tai sopon on vaikea tällaiseen puuttua, ellei vitseissä mennä selvästi 
henkilökohtaisuuksiin. Toivommekin, että jokainen miettii aina tilannetta, ennen kuin 
esittää helposti väärin tulkittavan vitsin. Myös volumen tasoa voi aina pohtia, kun 
tarinoidaan esimerkiksi yliopiston yleisissä tiloissa. Sitsikulttuuri on aina mielipiteitä jakava 
aihe. Patina on pyrkinyt esimerkiksi viimeisimmän laulukirjan kautta karsimaan liian pitkälle 
meneviä säkeistöjä. Eli tässäkin usein lopulta yksilö ratkaisee. 
 
38% vastanneista koki, että Patinassa on ”klikkejä” tai sisäpiirejä, jotka vaikuttavat 
ainejärjestöön negatiivisesti. Muut vastaukset hajaantuivat paljon, sillä samalla kuitenkin 
todettiin, että piirien muodostuminen on normaalia ja täysin ymmärrettävää. Osa myös 
kokee piireihin sisäänpääsyn helpoksi. 
 
76% kokee olevansa tervetullut Patinan tapahtumiin. 6% ei koe oloaan tervetulleeksi ja 18% 
kokee asian vaihtelevaksi. Jos vastattiin muuta kuin ”kyllä”, syiksi annettiin esimerkiksi: 

- Ettei ole verkostoitunut itse tarpeeksi tai osallistuu muutenkin harvoin. 
- Patina on klikkiytynyt, sisäpiirit nostavat kynnystä tulla – ne ovat liian vahvoja. 
- Tapahtumat on suunnattu vain parille viimeisimmälle vuosikurssille. 

 
Patinan tapahtumat pyritään aina luomaan koko jäsenistölle mielekkäiksi sekä helposti 
lähestyttäviksi. Tapahtumakenttä on monipuolistunut monella tapaa viime vuosina. Siksi 
moni olikin yllättynyt alimmasta palautteesta. Tähän toivottiin selvitystä ja laajempaa 



palautetta jäsenistöltä. Piirien syntymistä on vaikea estää, mutta jos selkeää syrjintää 
tapahtuu järjestön sisällä, on siihen puuttuminen helpompaa, jos siitä ilmoitetaan 
hallitukselle. 
 
88% ei ole joutunut häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi Patinan sisällä. 
 
Syrjintää ja vähättelyä on kuitenkin joko koettu tai todistettu. 25:stä vastauksesta ja 
kuvailuista erottuivat lukumäärältään selkeästi: 
 36% mielenkiinnon kohteeseen liittyvä syrjintä 
 20% ikään liittyvä syrjintä 
 12% sukupuoleen liittyvä syrjintä 
 
8% vastanneista koki, että Patinassa syrjitään uskonnollisen vakaumuksen takia. 26,5% taas 
kokee Patinassa syrjintää liittyen poliittiseen mielipiteeseen. 
 
Patina on kaikin puolin häirinnästä, kiusaamisesta ja syrjinnästä vapaa ainejärjestö. 
Haluammekin jokaisen jäsenen muistavan tämän. Hallitus ottaakin ylläolevan palautteen 
erittäin vakavasti ja jää pohtimaan voiko asialle tehdä yhdenvertaisuussuunnitelman sekä 
häirintälomakkeen lisäksi muuta. 
  

 
 
Kuitenkin, häirintälomakkeen koettiin parantavan tilannetta ja moni käyttäisi sitä 
tarvittaessa. Lomakkeessa hankalaksi koettiin edelleen: 

- Patinan rajalliset keinot puuttua häirintään. Patina on pieni ainejärjestö, jossa on 
pienet piirit. Esimerkiksi TREY on isompi ja toimisi ns. kolmantena osapuolena 
tarvittaessa. 

- Erilaisista syistä, ei haluta hallituslaisen käsittelevän asiaa. 
- Ei tiedä, miten asia loppujen lopuksi käsitellään, jos lomakkeella vie asiaa eteenpäin. 



Lisäksi moni koki aikuisena haluavansa käsitellä asiat henkilökohtaisesti eli itse. Tai 
vastaavasti puhuisi sopolle kasvotusten. 
 
Häirintälomake sai paljon positiivista palautetta, mutta samalla kysely avasi näkökulmia 
parantamiseen. Kiitos siis siitä. Sopo laatii toimintasuunnitelman eli ohjenuorat siitä, miten 
lomakkeen täytön jälkeen asiaa voitaisiin käsitellä Patinassa. Suunnitelma julkaistaan 
jäsenistölle sen valmistuessa. Patina ry:n nettisivuille laitetaan häirintäyhdyshenkilön lisäksi 
TREY:n anonyymiin häirintälomakkeeseen linkki. Myös Patina pyrkii nimeämään 
tapahtumiin oman yhdyshenkilön sekä muistuttamaan lomakkeen olemassaolosta 
aktiivisesti. Sopo selvittää myös TREY-kummin mahdollisuutta kolmantena osapuolena 
toimimiseen. 
 

 
 

Kuormittamisen helpottamiseksi Patina voisi vastanneiden mukaan: 
- Järjestää halpaa ja hyvää ohjelmaa. Matalakynnys tärkeä. 
- Järjestää opintoihin liittyvien keskustelu- ja opiskelupiirejä. 
- Neuvoa enemmän opintoasioissa. 
- Tiedottaa paremmin yliopiston ja YTHS:n hyvinvointipalveluista. 
- Lisää rentouttavaa liikkumista: jooga, venyttelyt, rentoutumisharjoitukset yms. 
- Järjestää työelämätapahtumia kuten CV:n tekemistä yhdessä ja paneeleja. 

 
Eli 40% vastanneista haluaisi lisää terveyteen, jaksamiseen ja hyvinvointiin keskittyviä 
tapahtumia. 48% ei osaa sanoa. 
 
Patinassa näyttäisi fyysinen hyvinvointi olevan hyvässä mallissa, mutta henkisessä 
jaksamisessa on selkeästi enemmän hajontaa. Yli 50% vastasi 3 tai alle (maksimi oli 5), 
joiden syiksi ilmeni monet erilaiset seikat. 



 
76% koki tietävänsä, mistä voi hakea apua ja tukea kaiken kattavaan terveyteen liittyen. 
Mutta 81,6% vastasi alle 3, mitä tulee Patinan onnistumiseen niiden tiedottamisesta. 
 
Usea vastanneista koki Patinan hoitavan tätä sektoria jo hyvin esimerkiksi luomalla 
yhteisöllisyyttä tapahtumien muodossa. Kopo ja työelämävastaava ovat ideoineet 
monenlaisia tapahtumia liittyen juuri työelämään ja opintoihin. Lisäksi sopo pyrkii 
parantamaan tiedotusta opiskelijan tuki- ja terveyspalveluista sähköpostin välityksellä. 
Lisäksi tiedekunnalla on suunnitteilla opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden 
parantamiseen tähtäävä projekti, jonka tarkoitus on muun muassa akuuttiin hätään 
vastaaminen. Urheiluvastaavalle on tiedotettu toiveet joogasta sekä muista 
rentoutumisharjoituksista. 
 

 
 

 



Vaikutusmahdollisuuksia voisi vastanneiden mukaan parantaa esimerkiksi: 
- Tiedottamisella: mainonta kokouksista ja aktivoimalla Instagram. 
- Kahvitunneilla voisi välillä olla mahdollisuus avoimeen keskusteluun 

hallituksenjäsenten kanssa. 
- Lisäämällä koko jäsenistölle avoimia kyselyitä, äänestyksiä ja palautemahdollisuuksia. 

Tuloksista voisi myös tiedottaa jäsenistölle. 
- Toteuttamalla kyselyiden tuloksia eli toiveet pannaan käytäntöön. 

 

 
 
Hallitus pyrkii olemaan helposti lähestyttävä ja siksi esimerkiksi hallituslaisten kuvat ja 
yhteystiedot ovat lisätty Patina ry:n nettisivuille. Kasvotusten saa tulla aina puhumaan ja 
viestiä saa laittaa. Lisäksi kahvitunti-idea herätti paljon kannatusta ja se pyritäänkin 
toteuttamaan. Jo viime vuonna laadittiin tapahtumista laaja kysely, joka toteutetaan myös 
tänä vuonna. 
 
66% kokee Patinan olevan sitoutumaton ainejärjestö. 8% mielestä ei ole ja 24% ei osaa 
sanoa. 

 



Vuoden 2019-2020 (viime vuoden) hallitukselle annettiin monipuolista palautetta: 
- Tiedottamisesta saatiin sekä kiitosta että risuja. Kaikilla sektoreilla ei tiedotus monen 

mukaan toiminut ja sähköpostilistalla tiedottaminen ei tavoittanut kaikkia. 
- Lisäksi muutaman sektorin toiminta olisi voinut olla aktiivisempaa. 
- Myös puuttuvat collegepaidat koettiin monen kohdalla suureksi miinusmerkiksi. 
- Hallituksen toiminta koettiin monella tavalla aikaisempaa avoimemmaksi. 

 

 
 
Vapaasana/Toiveita nykyiselle hallitukselle: 

- Liittyminen Reilun Kaupan Tampere-juttuun. 
- Rahaa saimaannorpille. 
- Sopotoiminnan aktivoiminen ja kehittäminen. 
- Urheiluvuorot paremmin kansan tietoon eikä vain whatsapp-viesteillä tiedottamista. 

Lisäksi toivottiin sektorille lisää rahaa. 
- Sponsoridiilejä baarien ja firmojen kanssa lisää. 
- Hallituksen ja muiden aktiivien virkistäytymistoimintaa kehitettävä. 
- Täysin alkoholittomien tapahtumien lisääminen ja monipuolistaminen. 
- Collegepaitojen ja Patinan lipun maaliin vieminen. 
- Nettisivujen kehittäminen parempaan suuntaan. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Seuraava sosiaalipoliittinen- ja palautekysely tulee jälleen syksyllä. 
 

Terveisin: Sopo ja ympäristövastaava Taru sekä muu hallitus 


