
Hallitus sai ennen edellistä kokousta kolme palautetta nettisivujen palautelomakkeen kautta. Kaksi 
näistä oli hallituksen tarkemmassa käsittelyssä ja välitämme teille nyt kirjallisen vastauksen 
saatuihin viesteihin. 
 
 

--- 
 
Hienoa, että palautekanava saatiin tänne. Seurasin Jodelissa keskustelua useammassakin 
postauksessa ja selvästi tällaiselle on tarve. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että jäsenistöllä on 
selvästi tarve myös keskustella asioista anonyymisti esimerkiksi juurikin Jodelissa. Siellä ei tietenkään 
tiedä, kuka sanoo mitäkin, mutta joko haluttiin antaa kuva, että osa vastaajista oli hallituslaisia tai 
sitten he todella olivat. Ne kommentit olivat osin hyvin asiattomia: ne viestivät, ettei jäsenistön 
keskustelulla tai jopa mielipiteillä ole mitään merkitystä, jos ei tule sitä omalla naamallaan suoraan 
esittäään esimerkiksi kokoukseen, ettei ole mitään väliä muutoin. Tiedän, ettei hallituksella ole 
velvollisuutta seurata Jodelia, ei tietenkään. Mutta jos joku esimerkiksi nyt vain esiintyi hallituslaisena, 
olisi hallitus voinut siihen puuttua. On iso kynnys tulla kokouksiin! Niiden kommenttien jälkeen 
varmasti moni jättää edes harkitsematta tulemista.   Me olemme kaikki vain ihmisiä, kuten 
Jodelissakin puhuttiin. Hallitus ja toimihenkilöt tekevät paljon työtä ilman mitään palkkaa. On tietysti 
todella ikävää, että moni työ meni nyt hukkaan, mutta sekään ei ole jäsenistön vika.  
 
Mitä tulee puhututtaneeseen kahvituntiin. Olisi ollut Patinalta vastuullinen linjaus järjestää se etenä 
esimerkiksi Teamsissa. Nyt jäi kuva, että Patinaa järjestönä ei kiinnosta korona tai sen vaikutukset 
vaan tehdään vain pakon takia peruutuksia ja pidetään päivää ennen yliopiston sulkeutumista 
kahvitunti. Juuri nyt olisi mahdollisuus olla ainejärjestö, joka toimii jäsenistönsä parhaaksi myös 
poikkeustilanteessa. 
 
 
 
Vastaus: 
Kiitos palautteesta! Hallitus kuuli jäsenistön toiveen matalamman kynnyksen palautealustalle ja tähän 
toiveeseen vastattiin luomalla nettisivulle nimettömyyden mahdollistava palautelomake. 
Palautelomakkeen on tarkoitus lisätä keskustelumahdollisuuksia jäsenistön ja hallituksen välillä sekä 
alentaa kynnystä yhteydenottoon ja palautteen antamiseen. 
  
Hallitus on keskustellut kokouksessa Jodelissa tapahtuneista keskusteluista. Jodel mahdollistaa 
matalan kynnyksen keskustelun jäsenistön kesken, mutta samalla palvelun nimettömyys voi aiheuttaa 
joissain tilanteissa ongelmia. Kuten palautteesta käy esille, viestiketjuista on mahdotonta varmuudella 
todentaa, kuka osallistujista kuuluu jäsenistöön ja kuka hallitukseen. Palautteessa mainittujen 
viestiketjujen ja eilisessä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella hallitus teki virallisen linjauksen 
Jodel-keskusteluihin liittyen: Hallitus ei osallistu Jodelissa käytyihin keskusteluihin eikä siellä 
mahdollisesti esitetyt väitteet ole hallituksen virallinen kannanotto asioihin. Tämän lisäksi hallitus 
haluaa varmistaa palautteen päätymisen perille asti, joten virallisina palautekanavina toimivat Patinan 
nettisivuilla oleva palautelomake tai henkilökohtainen sähköposti jollekin hallituksen jäsenistä. Myös 
Patinan virallisille sometileille voi jättää palautetta, mutta Patinan Jodel-kanava ei ole hallituksen 



luoma eikä näin ollen toimi virallisena palautekanavana. Näin voidaan varmistaa palautteen 
saapuminen hallituksen tietoisuuteen ja siihen pystytään reagoimaan. 
  
Hallituksen päätöksestä järjestää kahvitunti keskusteltiin koronatilanteeseen reagointiin järjestetyssä 
kokouksessa. Hallitus koki kahvitunnin järjestämisen tärkeäksi jäsenistölle, sillä se tarjosi 
mahdollisuuden keskustella hallituksen kanssa koronatilanteesta seuranneista toimenpiteistä ja 
nopeasti eskaloituneesta tilanteesta. Muuten hallitus perui tai siirsi kaikki sillä hetkellä toteutumassa 
olleet tapahtumat. Kyseessä on hyvin poikkeuksellinen tilanne, jossa hallitus yrittää toimi parhaalla 
näkemällään tavalla. Tilanne otetaan hallituksen puolesta vakavasti ja sen aiheuttamista muutoksista 
ja uudesta informaatiosta on pyritty ja pyritään tulevaisuudessakin tiedottamaan jäsenistöä kattavasti 
ja mahdollisimman nopeasti. Tämän lisäksi pidetään huolta, ettei järjestötoiminta lakkaa nyt 
poikkeustilanteen aikana, vaan jäsenistölle pyritään järjestämään erinäisiä tapahtumia myös etänä. 
Tärkeintä tällä hetkellä on huolehtia sekä henkisestä että fyysisestä terveydestä, ylläpitää sosiaalisia 
kontakteja ja mahdollistaa opintojen eteneminen myös poikkeustilanteessa.      
 

--- 
 
 
Hei! Olen tässä perheeni kanssa keskustellut ja miettinyt: missä perhe/sukulais-sitsit viipyy?! 
Haluamme päästä laulamaan jallutähden nähden. 
  
Vastaus: 
Kiitos palautteesta! Koronavirustilanteen ja wappuviikkojen siirtymisen takia syksyn 
tapahtumasektorin suunnittelu on mennyt täysin uusiksi. Hallitus on kyllä kuullut toiveenne ja pistää 
sen korvan taakse 
 

--- 
 

Palautelomake on käytössä 24/7 Patinan nettisivuilla. Hallitus käsittelee kaikki saamansa 
palautteet seuraavassa kokouksessaan. Palautelomakkeen löydät täältä: 
https://patinary.com/annapalautetta/. 
 


