
PATINAN FUKSIKYSELY SYKSY 2020 
Osaa vastauksista on muokattu niin, että anonyymisyys säilyy. Muokkaus on tehty 

kuitenkin niin, että sen pohjalta saa oikeanlaisen kuvan vastauksien luonteesta. 
Tuutorivastaavan kommentit ovat merkattu violetilla ja muun hallituksen kommentit 

punaisella, jotka esitettiin kokouksessa 14.10. 
 

Patinan fuksien alkusyksy 

 
Jos vastasit "ei" tai "vaihtelevasti", miksi näin? 

 1 vastaus: Etäopiskelu on koettu vaikeaksi. Tuntuu, ettei ole löytynyt kavereita. 

Hallituksen kommentti: Etäopiskelu on koko Patinassa koettu osittain haastavaksi ja 

epämiellyttäväksi. Sosiaalipoliittinen vastaava on pyrkinyt lähettämään opiskelua tukevista 

tapaamisista infoa sähköpostiin, mutta opiskelijoita tukevaa toimintaa voitaisiin pyrkiä 

parantamaan myös Patinan puolelta lisää. 

PATINISTIT 

 



Jos vastasit "en, mutta haluaisin", voisivatko tuutorit auttaa sinua pääsemään paremmin mukaan 

porukkaan? Mitkä olisivat mielestäsi hyviä tapoja tähän? 

 1 vastaus: Todettiin, että muutaman kanssa on kavereita. Kuitenkin, on vaikeaa 

tutustua ilman hengailukulttuuria mihin on tottunut. Olisi kiva nähdä päivittäin esimerkiksi 

yliopiston käytävillä ja käydä ruokailemassa yhdessä. 

Tuutorivastaava (kahteen edelliseen kohtaan): Ikävä kuulla! Toivottavasti koronatilanne hellittää 

pian ja päästään palaamaan normaaliin arkeen kontaktiluentojen ja yliopistolla hengailun kanssa. 

Kannustan myös tulemaan mukaan nyt loppusyksystä Patinan alkoholittomiin tapahtumiin (sikäli 

kun niitä pystytään järjestämään), sitä kautta voi löytää kavereita muutenkin kuin 

ryyppäämismielessä!  

Hallituksen kommentti: Hengailukulttuurin puuttuminen on suuri menetys. Tilanteen vallitessa on 

vaikea mainostaa normaalia niin sanottua ”yläkuppilahengailua”. Toivotaan, että tilanne muuttuu 

pian. 

 

 



 
Jos vastasit kahteen edelliseen "ei" tai "vaihtelevasti", mistä tämä mielestäsi johtuu? 

 2 vastausta: Ensimmäisessä todettiin, että kaikki patinistit vaikuttavat hirveän 

mukavilta. Mutta tilaisuuksia tutustumiseen kunnolla ei oikein ole ollut. Toisessa vastauksessa 

koettiin, että patinistit ovat jakautuneet omiin porukoihinsa jopa liiankin tiivisti. 

Tuutorivastaava: Meitä tuutoreitakin harmittaa, että ei olla voitu koronan takia tutustuttaa teitä 

fukseja vanhempaan Patinaan niin hyvin kuin aiempina vuosina. Mahdollisuuksia tutustumiseen 

kuitenkin varmasti tulee vielä! Suosittelen käymään aktiivisesti tapahtumissa, yläkuppilassa ja 

kahvitunneilla (sitten kun se on sallittua)! 

Hallituksen kommentti: Mahdollisuuksia tutustumiseen on ollut todentotta vähemmän kuin 

aikaisempina vuosina. Tämä on harmittavaa. Kun mahdollisuudet taas aukeavat, tavoitteena on 

koko Patinan yhteisen tekemisen maksimointi. Niin sanotut ”klikit” ovat myös vaikea asia, mutta 

niille ei valitettavasti voi mitään. Kaveriporukoita syntyy ja niin on tarkoituskin. On kuitenkin 

tärkeää, että kaikki kokevat olevansa tervetulleita ja haluttuja Patinan tapahtumiin tultaessa. 

TAPAHTUMAT 

 



 
Jos vastasit kahteen edelliseen "en" tai "joihinkin tapahtumiin kyllä, joihinkin en", miksi näin? Mitkä 

tapahtumat ovat kyseessä? 

 2 vastausta: Ensimmäisessä vastauksessa todettiin, että on vaikea saapua paikalle, kun 

ei tiedä keitä kaikkia on tulossa. Toisessa vastauksessa ajateltiin asian olevan kiinni enemmän 

omassa luonteessa. 

 



 

 
Kommentteja/kehitysehdotuksia Patinan fuksitapahtumien järjestämiseen koronavirustilanteen 

kannalta: 

 2 vastausta: Kommentissa kerrottiin, ettei fuksisitseillä huomioitu turvavälejä missään 

vaiheessa iltaa. Sitsilaulamisen todettiin aiheuttaneen syljen ja pisaroiden lentämistä vastapäätä 

istuvan päälle. Toivottiin, että jatkossa huomioitaisiin Covid-19 paremmin. Toisessa kommentissa 

todettiin yksityishenkilömeemin/läpän häirinneen vastaajaa. Kommentoija sanoo tiedostavansa, 

että yksityishenkilönä saa tehdä mitä haluaa, kuten mennä yökerho Dorikseen. Tuutoreiden ja 

kanssafuksien välinen läppä kuitenkin ”rassasi”. 

Tuutorivastaava: Myönnän, että näin jälkikäteen ajateltuna sitsien turvaväleihin olisi todellakin 

pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Turvaväli suhteessa vieressä istujiin pyrittiin takaamaan, 

mutta olisi pitänyt varmistaa myös vastakkain istujien turvavälit, sekä pöytien väliset turvavälit. 

Yritimme parhaamme sitsien järjestämisessä turvallisesti, mutta olisi pitänyt yrittää vielä enemmän.  

Asia otetaan ehdottomasti huomioon jatkossa, jos koronatilanteen aikana järjestetään sitsejä. 



Yksityishenkilöydestä ei ollut tarkoitus tulla meemiä. Tarkoitus oli ilmaista, että Patinan tapahtuma 

päättyy ja jos iltaa haluaa jatkaa yöklubiin, se tapahtuu täysin omalla vastuulla koronavirustilanne 

huomioon ottaen. Termistä ilmeni kriitiikkiä jo aiemmin, jolloin keskusteltiin asiasta tuutoreiden ja 

hallituksen kanssa ja päätettiin meidän osalta olla käyttämättä sitä enää.  

Hallituksen kommentti: Sitseistä saatu kritiikki on aiheellinen ja kiitämme siitä. Sitsit ovat erityisen 

hankala järjestää hallitsevan tilanteen takia ja tässä olisi pitänyt toimia paremmin. Muun muassa 

Kalevan Killan pienuus olisi pitänyt huomioida ja esimerkiksi eri tila olisi voinut palvella paremmin. 

Haluamme toimia vastuullisesti ja siksi tästä oppineena (ja tilanteen yhä kehittyessä) olemmekin 

päättäneet, ettei sitsejä järjestetä toistaiseksi ollenkaan. Esimerkiksi Seilaussitsit ovat peruttu. Lisää 

päätöksistä 14.10.2020 kokouksen pöytäkirjassa.  

 

 
 

Ideoita/kommentteja loppusyksyn fuksitapahtumiin? 



7 vastausta: Toivottiin muun muassa: päivävaellusta ja makkaran paistoa, susipeliä ja levyraatia. 

Lisäksi eräässä kommentissa mainittiin, ettei etukäteen tiimin muodostaminen tapahtumiin ole 

mieluisaa. Toisessa todettiin, että hyvin menee ja kehotettiin jatkamaan samaan malliin. 

Tuutorivastaava: Loppusyksystä järjestetään tapahtumia koronatilanteen puitteissa. Eli tällä 

hetkellä käytännössä tapahtumia, joissa voi pitää maskia ja turvavälejä.  

Hallituksen kommentti: Tapahtumien kohdalla täytyy huomioida Koronaviruksen lisäksi, että illat 

pimenevät ja kylmenevät nopeasti. Monipuolisuus tapahtumissa pyritään ottamaan ehdottomasti 

huomioon ja ”kaikille jotakin” -periaatetta noudatetaan. Reilu 15 kappaletta vastanneista kaipaisi 

opintoihin liittyvää infoa ja koulutuspoliittinen vastaava ottaa tästä koppia. Lisätietoa kaivattaisiin 

siitä, minkä tyyppistä infoa fuksit kaipaisivat. Pohdittiin muun muassa Ulla Aatsinkin osallistumista 

infoon. 

 

 



 
 

Palautetta tuutoreille: 

7 vastausta: 2 x ”ootte kivoja”, ”Loistavaa duunia kaikilta, oikeesti!”, ”Jes, hyvä meno.”, ”Mukavassa 

hengessä olette vetäneet toimintaa!” ja ”Hyvä porukka! Ei mukisemista.”. 

Tuutorivastaava: Kivoja kommentteja, kiitos!! Muistakaa että apua saa aina pyytää. Kuulisin myös 

mielelläni, miksi osa on vastannut, että kaipaisivat enemmän huomiota tuutoreilta. Minuun voi olla 

yhteydessä! 

VIESTINTÄ 

 



 

 
Parannusehdotuksia fukseja koskevaan viestintään? 

 2 vastausta: Ensimmäisessä lausuttiin, että tuutoreiden puolesta viestintä on ollut 

hyvää, mutta opettajien ja yliopiston puolelta (viralliset kanavat) tuntuu olevan sekavaa. Toisessa 

kommentissa kehotettiin jatkamaan samaa rataa. 

Tuutorivastaava: Meihin tuutoreihin saa olla yhteydessä, jos jokin yliopiston viestinnässä 

mietityttää. Ihmetellään yhdessä! 

Hallituksen kommentti: Yliopiston jatkuva muutostila, erityisesti tämän syksyn kohdalla, on saanut 

aikaan sen, että viestintä on katkeillut sekä ollut vaihdellen sekavaakin. Tämä on koskettanut niin 

opiskelijoita kuin myös esimerkiksi historian laitoksen henkilökuntaa. He niin ikään kamppailevat 

asian kanssa. Patina voi aina kehittää omaa viestintäänsä ja yliopiston virallisten kanavien 



toimivuudesta voi niin hallitus kuin jäsenistökin laittaa palautetta eteenpäin. Uskomme, että syksyn 

edetessä viestintä kuitenkin parantuu ja selkeytyy. 

 

Vapaa sana alkusyksyn tuutoroinnista! Palautetta? Kritiikkiä? Kommentteja? 

11 vastausta: 

Olen tosi tyytyväinen koko hommaan 

Oli mielestäni onnistunutta tuutorointia :) 

On ollut ihanaa näin ujompana sieluna, että tuutorit ottavat kontaktia fukseihin ja rohkaisevat 

mukaan yhteisiin tekemisiin :D 

Hyvää duunia! 

hyvin hoidettu homma. 

Hyviä tuutoreita. Hyvä porukka. 

Kiitos 

Olette hoitaneet tuutoritehtävänne erinomaisesti tämän alkusyksyn suhteen! Tuutoreille on ollut 

helppo tulla juttelemaan, kaikki on otettu hienosti huomioon, tapahtumat ovat olleet hauskoja ja 

täynnä tekemistä. Oma fuksisyksy on (ainakin tähän mennessä) ollut ihan huippu, paljolti kiitos 

teidän kovan aherruksen. Tarjoaisin teille kaikille valitsemanne juotavat, jos budjetini riittäisi 

sellaiseen! Jos se joskus vielä riittää, lupaan sijoittaa omaisuudestani merkittävän summan 

tuutoreiden virkistystarkoituksiin. Kiitos! 

Kaikki oleellinen jo mainittu. Kiitoksia porukallenne! 

Tuutorivastaava: Kiitos ihanista kommenteista! 

Hallituksen kommentti: On hienoa kuulla, että fuksit ovat kokeneet syksynsä onnistuneeksi. Kiitos 

tuutorivastaavalle ja tuutoreille upeasta työstä! Syksy on ollut haastava kaikille – niin myös 

tuutoreille, joten erityiskiitokset teille panostuksestanne tuutorointitehtäviin. 


