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Toimintasuunnitelman esittely: 

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on olla tärkein yhdistyksen hallituksen työtä ohjaava 

dokumentti. Suunnitelman tarkoituksena on olla osa järjestön toiminnan jatkuvaa kehittymistä ja 

mahdollistaa toiminnan kehittymisen entistä parempi seuranta. Toimintasuunnitelma kertoo, mitä 

toimintaa vuodelta 2021 odotetaan.  

Suunnitelma hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa ja samassa kokouksessa valittu uusi hallitus 

sitoutuu noudattamaan sen sisältöä.  

Toimintasuunnitelma on rakenteellisesti jaettu kolmeen osioon. Tällä pyritään selkeyttämään 

järjestön nykytilan seuraamista ja toiminnan kehittämistä. Osiojako perustuu istuvan hallituksen 

näkemyksiin ja jäsenistöltä kerättyyn jäsenpalautteeseen.  

Osioiden sisältö: 

Osioon 1. on listattu asiat, jotka ovat osa vuosittaista ydintoimintaa ja toimivat nykyisellään hyvin. 

Näiden asioiden osalta keskeistä on jatkuvuuden ylläpito. 

Osioon 2. on listattu asiat, jotka ovat osa vuosittaista toimintaa, mutta vaativat vielä kehittämistä ja 

eteenpäinviemistä, jotta ne toimisivat toivotulla tasolla.  

Osioon 3. on listattu ne mahdolliset kohteet, joita yhdistyksen toiminnassa ei nykytilassa ole 

olemassa, mutta joita yhdistyksen toivotaan tekevän tai olisi tarpeellista tehdä jatkossa.   

Rakenteellinen jako perustuu rehellisyydelle omaa toimintaa kohtaan. Jonkin toiminnan kehittämisen 

tarve ei ole häpeä vaan merkki siitä, että omaa toimintaa osataan katsoa kriittisesti ja etsiä 

kehittämiskohteita. Tästä syystä toiminta on pyritty jakamaan mahdollisimman todenmukaisesti 

kolmeen kategoriaan. Sen avulla tuleva hallitus kykenee tiedostamaan heti alussa, mitä tulee kehittää 

ja minkä tilanne on vakaa nykyisellään. Jokaisen hallituksen päivittäessä tätä runkoa kehityksen 

perusteella pysyy yhdistyksen kehitys ajan tasalla. 
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Tilannekatsaus vuoteen 2020 

Vuosi 2020 on ollut Patinalle hyvin haastava maaliskuussa puhjenneen COVID-19 -tilanteen takia. 

Poikkeustilanne on aiheuttanut paljon yllättäviä käänteitä, ja vaikuttanut toimintaan monin eri tavoin. 

Patinassa tiedostettiin vuoden 2020 aikana tarve kanavalle, jonka kautta pystyttäisiin lisäämään 

hallituksen ja jäsenistön välistä vuorovaikutusta. Patinan nettisivuille julkaistiin palautelomake, jonka 

kautta jäsenistö voi jättää anonyymisti palautetta hallitukselle. Palaute käsitellään seuraavassa 

hallituksen kokouksessa, ja tarvittaessa vastaus julkaistaan myös Patinan nettisivuilla. 

Palautekanavan kautta saatiin myös ehdotus järjestää vapaamuotoinen keskustelutilaisuus hallituksen 

ja jäsenistön kanssa. Ideaa pidettiin erittäin hyvänä, ja tilaisuus toteutettiin vuoden lopulla.  

Tapahtumien saralla toiminta oli vuoden 2020 aikana erittäin haastavaa. Vuoden alussa järjestetyt 

sauna-, lautapeli- ja susipeli-illat sekä muut tapahtumat olivat menestyksekkäitä. Myös 

urheilutoiminnan kehittämistä jatkettiin alkuvuonna, ja Patinan urheiluvuoroille osallistui 

kiitettävästi porukkaa. Vallitseva COVID-19 -tilanne kuitenkin seisautti Patinan tapahtumatoiminnan 

lähes kokonaan maaliskuussa, ja epävarmat ajat jatkuivat läpi syksyn. Patina pyrki järjestämään 

jäsenistölleen erilaisia tapahtumia etänä ja Patinan omasta Discord-kanavasta muodostui patinistien 

keskuudessa suosittu hengailualusta. Syksyllä tapahtumia pyrittiin järjestämään mahdollisimman 

pitkään ulkona, ja sisätiloihin siirryttiin varoen sekä THL:n, Suomen hallituksen, yliopiston sekä 

TREY:n turvallisuusohjeet huomioon ottaen.  

Patina on tänä vuonna jatkanut oman ainejärjestötilan metsästystä lähettämällä tilahakemuksen Treyn 

sivujen kautta. Oman ainejärjestötilan lisäksi hallitus huomioi tarpeen Patinan omalle varastolle, ja 

samaisella hakemuksella haettiin ainejärjestötilan lisäksi myös Patinalle omaa varastoa yliopiston 

tiloista. 
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Yliopiston siirtyminen kesällä uuteen SISU-järjestelmään aiheutti hämmennystä ja huolta. Hallitus 

teki yhteistyötä tiedekunnan henkilökunnan kanssa, jotta siirtymästä saatiin mahdollisimman kivuton. 

Siirtymästä tiedotettiin useasti sähköpostilistalla ja myös muissa tiedotuskanavissa.  

Vallitseva COVID-19 -tilanne vaikutti myös työelämä- ja alumnisektorin toimintaan. Helmikuussa 

järjestettiin onnistuneesti työelämävierailu Eduskunnan tiloihin, jossa patinistit pääsivät tutustumaan 

työelämämahdollisuuksiin ulkopolitiikan ja laajempien instituutioiden puolella kansanedustaja Erkki 

Tuomiojan ja EU-virkamiehen johdolla. Tämän lisäksi työelämäsektorilla tehtiin paljon yhteistyötä 

Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n kanssa. 

Patinan nettisivut ovat olleet suuren kehityksen alla tänä vuonna. Ne ovat kokeneet täydellisen 

ulkoisen ja sisäisen uudistuksen, ja kaikki tarpeellinen informaatio on pyritty lisäämään sivuille 

kuluvan vuoden aikana. Nettisivuille tehtiin oma osio uusille opiskelijoille, mihin tallennettiin heille 

oleellinen tieto. Myös hallituksen pöytäkirjat hallituskaudelta 2020 ja Patinan säännöt löytyvät 

nykyään nettisivuilta. Näiden säilytys Patinan drive-kansiossa osoittautui haastavaksi 

läpinäkyvyyden takia, ja näin ollen nähtiin tarpeelliseksi siirtää ne nettisivuille, jossa ne ovat kätevästi 

koko jäsenistön saatavilla. Nettisivuilta löytyy myös muuta oleellista tietoa, kuten kollaasi Patinan 

oheistuotteista ja kooste Patinan viestintäkanavista. 

Patina panosti myös vuoden 2020 aikana erilaisten oheistuotteiden kehitykseen. College-paidat 

osoittautuivat menestykseksi, ja ensimmäisen tilauserän jälkeen suunnitteilla on jo toisen erän 

tilaaminen. College-paitojen lisäksi Patinan haalarimerkkitoimihenkilöt ovat uurastaneet uusien 

merkkisuunnitelmien kimpussa, ja valikoimaamme saatiin kaksi uutta merkkiä. Oheistuotteet 

osoittautuivat tänä vuonna keskeiseksi järjestötoiminnan tukemisen kannalta, sillä vallitsevan 

COVID-19 -tilanteen johdosta tulojen saaminen tapahtumien kautta osoittautui erittäin haastavaksi. 

Patina otti tänä vuonna käyttöön häirintäyhdyshenkilön. Kyseessä on kuitenkin pilottivuosi, joten 

häirintäyhdyshenkilön toimintaa tulee vielä kehittää. Tänä vuonna virkaa hoiti sosiaalipoliittinen 

vastaava, mutta tulevaisuutta ajatellen voi pohtia, nimitetäänkö virkaan erillinen henkilö vai 

pidetäänkö virka osana sosiaalipoliittista toimintaa. 

Vallitseva COVID-19 -tilanne loi tänä vuonna erityisen paljon haasteita tuutoroinnin toteuttamiseen. 

Myös tiedekunnan ja tuutorien väliset yhteydenpito-ongelmat tuottivat haasteita. Näistä haasteista 
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huolimatta, fukseille järjestetyn palautekyselyn vastausten perusteella, tuutorointi toteutettiin myös 

tänä vuonna onnistuneesti. Fukseille järjestettiin tuutoroinnin aikana myös mahdollisuus 

etäosallistumiseen ja etätapahtumia. Fuksit kuitenkin suosivat tulemista paikan päälle. Fuksikyselyn 

tulokset kuitenkin osoittavat, että vallitseva COVID-19 -tilanne on aiheuttanut huolta tapahtumien 

suhteen fukseissa, sillä noin puolet kyselyyn vastanneista ilmaisivat huoltaan tapahtumiin 

osallistumiseen liittyen. Fuksipaketti toteutettiin myös tänä vuonna ja se osoittautui jälleen 

menestykseksi. 

Tulevalle vuodelle Patina asettaa tavoitteikseen opiskelun kehittämisen poikkeustilanteissa, sekä 

opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtimisen. Pandemia on osoittanut haavoittuvuudet opiskelijoiden 

kyvyssä opiskella ja kestää etäopiskelun paineita, jotka ovat kasaantuneet etenkin kun sosiaaliset 

kontaktit opiskelijayhteisöön ovat merkittävästi vähentyneet. Opiskelijoiden kyky kestää paineita 

monella tavalla on merkittävä haaste ja pyrimme tätä tukemaan toiminnallamme. Patinan suunta 

yleisesti on ollut oikein hyvä, vaikka tapahtumat ovatkin olleet jäissä miltei koko vuoden. Tämän 

vuoksi seuraavan vuoden pääagenda on kehittää jo olemassa olevia tapahtumia ja toimia aktiivisesti 

opiskelijoiden jaksamisen tukena. Toimintaa kehitetään pandemiatilanne ja Suomen hallituksen ja 

THL:n suositusten mukaan ja niiden raameissa. Jos tapahtumaa ei voi pandemiatilanteesta johtuen 

järjestää, siirretään se tarvittaessa myöhemmäksi tai perutaan kokonaan. Toimintaa tehdään 

opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön turvallisuus edellä. 

 

Osa 1. Vuosittainen ydintoiminta: 

Yleistä: 

 

● Toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraaminen pitkin toimikautta. 

● Osallistuminen kutsun lähettäneiden ainejärjestöjen vuosijuhliin mahdollisuuksien mukaan. 

● Historian opiskelun esittely pyydettäessä ja esittelyn järjestäminen yliopiston avoimien ovien 

päivänä. 

● Aktiivinen osallistuminen ylioppilaskunnan ja tiedekunnan tason kokouksiin kaikilla 

hallituksen sektoreilla. Erityisesti PJ-kokoukset ja YTY-kokoukset.  
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● Hallitusvastuiden tasapainottaminen työmäärä huomioiden sekä johtosäännön hiominen 

tarvittaessa.  

● Osallistuminen ylioppilaskunnan tarjoamiin koulutuksiin. 

Perinteensiirto ja säilytys: 

● Sitsiperinteiden ylläpito. Ohjeet ovat tallennettuna laulukirjoihin ja Patinan sitsikulttuurin 

peruspiirteet on dokumentoitu.  

● Vuosittaisten perinnetapahtumien järjestäminen. Tommy Tabermann -runonlausuntaillan 

järjestäminen ruotsalaisuuden päivän yhteydessä. 

Tiedotus: 

● Kaikesta yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Facebookissa ja sähköpostilistalla, sekä 

ainejärjestön nettisivuilla. Tiedon laadusta riippuen tiedottaminen myös muissa sosiaalisen 

median kanavissa.  

● Sosiaalisen median kanavien, erityisesti Facebookin ja Instagramin, aktiivinen päivittäminen 

ja ylläpito. 

● Sähköpostilistojen ylläpito: patina(at)tuni.fi, ja patina_hallitus(at)tuni.fi. 

● Ylioppilaskunnalta ja muista relevanteista lähteistä tulevan tiedotuksen välittäminen 

sähköpostilistalle.  

● Tiedotettavan asian luonteesta riippuen tiedottaminen myös nettisivuilla.  

● Patinalle luodun toisen tiedotuslistan käyttöönotto tarpeen vaatiessa.  

 

Taloudenhoito: 

● Patinan taloudenpidon ylläpito. Kirjanpidon ajantasaisuus ja tulevaisuuden suunnittelu. 

● Principia Economicus -ohjevihkosen ylläpito ja päivittäminen. Principia tarkoitus on välittää 

eteenpäin talousasioiden tietopohjaa. 

● Maksukäytänteistä tiedottaminen jäsenistölle.  

Opintoasiat:  
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● Opetuksen kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa, edustaminen historian 

opetussuunnitelma -ryhmässä. 

● Koulutuspoliittisista uutisista tiedottaminen ja infotilaisuuksien järjestäminen ajankohtaisista 

tai muuten mielenkiintoisista asioista. 

● Koulutuspolitiikan seuraaminen muiden opintovastaavien kanssa, sekä osallistuminen 

opintovastaavien välisiin tapaamisiin. 

● Opiskelijoiden kurssipalautteen kerääminen palautetilaisuudessa ja raportoiminen  

henkilökunnalle. 

 

Sosiaalipolitiikka 

● Toimiminen yksikön mahdollisessa tasa-arvotyöryhmässä. 

● Vuosittaisen jäsenkyselyn toteuttaminen.  

 

Ympäristöasiat 

● Toiminnassa pyritään käyttämään ekologisia vaihtoehtoja.  

 

Tapahtumatoiminta: 

Patinan omat tapahtumat: 

● Kahvitunnit viikoittain. Tavoitteena vähintään kerran periodissa yhdessä henkilökunnan 

kanssa. 

● Kerhoiltojen järjestäminen vähintään kerran periodissa.  

● Lautapeli-iltoja vähintään kerran periodissa, mahdollisesti kerhoiltojen yhteydessä.  

● Saunailtojen järjestäminen vähintään kerran periodissa.  

● Vähintään kahdet omat sitsit vuodessa: fuksisitsit ja ystävänpäiväsitsit. Mahdollisuuksien 

mukaan alumnisitsit näiden lisäksi tai yhdistettynä ystävänpäiväsitseihin.  

● Pikkujoulut uusien opiskelijoiden toimesta hallituksen tuella.  

● Perinteinen TommyT – Patinan Tommy Tabermann -runonlausuntakilpailu. 
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● Patinan tapahtumissa ei hyväksytä laittomien päihteiden käyttöä 

● Tapahtumien tulee olla kiusaamisesta ja häirinnästä vapaita.  

 

Patinan poikkitieteelliset tapahtumat:  

● Beer pong –turnauksen järjestäminen kaksi (2) kertaa vuodessa. 

● Halloween-bileet Mixeissä. 

● Poikkitieteellisiä sitsejä tilaisuuksien mukaan, tavoitteena vähintään kerran vuodessa.  

● Osallistuminen tapahtumiin rastin pitäjänä. Vähintään fuksisuunnistukseen ja fuksiaisiin. 

Patinan kulttuuritapahtumat: 

● Syysekskursion järjestäminen lukukauden alussa ja pienemmän kevätekskursion  

järjestäminen tarpeen mukaan. 

Patinan liikuntatapahtumat ja -toiminta: 

● VIP-pesiksen järjestelyihin osallistuminen. 

● Osallistuminen sopiviin valtakunnallisiin opiskelijoiden liikuntatapahtumiin ja niistä  

tiedottaminen, esim. MM-kyykkä. 

● Fuksikyykän järjestäminen.  

● Viikoittaisen urheiluvuoron ylläpitäminen Atalpalla. 

● Vapaamuotoisen liikunnan järjestäminen Patinan jäsenistölle. 

● Sportuni -liikuntapalvelujen mainostaminen.  

 

Tuutorointi ja opiskelija-asiat:  

● Tuutoroinnin järjestäminen ja tuutoreiden kouluttaminen yhteistyössä oppiaineen  

henkilökunnan ja ylioppilaskunnan kanssa. 

● Tuutoreina sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoita. 

● Fuksin ABC -lehden kokoaminen ja toimittaminen uusille opiskelijoille tuutoreiden kanssa ja 

tarvittaessa hallituksen tuella.  
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● Palautteen kerääminen tuutoroinnista hallituskauden loppuun mennessä ja sen  

käyttö seuraavan vuoden tuutoroinnin suunnittelussa. 

● Orientaatioviikkojen ohjelman järjestäminen yhdessä tuutoreiden kanssa ja muun hallituksen 

tarvittavalla tuella. 

● Tapahtumien järjestäminen ensimmäisen vuoden opiskelijoille koko syksyn ajan. 

● Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yhdistyksen toimintaan ja vanhempiin opiskelijoihin. 

● Tuutor-avustuksen hakeminen.  

● Yhteistyö kv-tuutorien ja vaihtarien kanssa.  

 

Kansainvälinen toiminta: 

● KV-tuutoroinnin järjestäminen ja tuutoreiden kouluttaminen yhteistyössä oppiaineen 

henkilökunnan ja ylioppilaskunnan kanssa. 

● Ainejärjestön esittely vaihto-opiskelijoille. 

● Orientaatioviikkojen ohjelman järjestäminen yhdessä tuutoreiden kanssa ja hallituksen 

tarvittavalla tuella. 

● Yhteistyö uusien opiskelijoiden tuutoroinnin kanssa.  

 

Historian Lehti ja Hybris:  

● Historian Lehden julkaiseminen vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.  

● Hybris-lehden verkkojulkaisun kustantaminen.  

● Historian Lehden verkkojulkaisun ylläpito.  

 

Historian opiskelijain liitto:  

● Historian opiskelijain liiton kokouksiin osallistuminen. 

● HOL:n näkyvyyden lisääminen opiskelijoille.  

● Patinan edustaja HOL:n hallituksessa osallistuu Historian Opiskelijain Liiton kokouksiin sekä 

järjestön sisäisen toiminnan kehittämiseen. Hän tiedottaa HOL:n toiminnasta yhdistyksen 

hallitukselle sekä jäsenille ja sopii tarvittavista linjauksista hallituksen kanssa.  
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● HOL-seminaariin osallistumisen koordinointi.  

 

Työelämätoiminta:  

● Specia-infon järjestäminen uusille opiskelijoille.  

● Aktiivinen osallistuminen Specian historian opiskelijoiden yhteistyöverkon toimintaan. 

● Työelämätapahtumien ylläpitäminen tulevaisuudessa. 

 

Yritysyhteistyö- ja varainkeruutoiminta: 

● Haalarisponsoreiden hankkiminen ja haalarien tilaaminen. Tarvittavilta osin yhteistyössä 

tuutorien kanssa. 

 

Osa 2. Kehitystä vaativa vuosittainen toiminta:   

Yleistä: 

● Lainmukaisen jäsenrekisterin ylläpito. 

● Tavaroiden inventaarion ylläpito ja säilyttäminen Patinan säilytystilassa. 

● Kaikki oleellinen informaatio sekä suomeksi että englanniksi.  

● Aktiivitoimijoiden hyvinvoinnista ja ryhmäytymisestä huolehtiminen, esim. virkistysillat, 

hallituksen kaatajaiset tai mökkireissu.  

 

Perinteensiirto ja säilytys: 

● Uuden hallituksen kouluttaminen. Oman vastuualueen kirjallisen dokumentoinnin ja 

testamentin siirtäminen seuraajalle, ja tämän dokumentoinnin perusteellinen läpikäynti 

yhdessä.  

● Kaikki dokumentit löytyvät hallituksen valitsemaan sähköiseen järjestelmään. Dokumentit on 

varmuuskopioitu muistitikulle, mutta puheenjohtajan sekä rahastonhoitajan 

henkilökohtaisista muistitikuista luovutaan.  
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● Kaikille hallitustehtäville löytyy testamentti, joka käydään perusteellisesti läpi seuraajan 

kanssa.  

 

Tiedotus: 

● Nettisivujen kehittäminen, ylläpito ja ajantasaisuudesta huolehtiminen. 

● Tiedotuskanavien käytön hiominen ja käyttötarkoituksen tarkentaminen.  

● Patinan palautekanavan kehittäminen. 

 

Taloudenhoito: 

● Kokouskäytänteiden kehittäminen. Talousasioiden ja budjettien käsittely entistä tarkemmin.  

● Käteiskassan pohjakassan maksimin tiputtamisen harkitseminen ja etämaksupalveluiden, 

esim. Mobilepay, käytön suosiminen.  

● Kahvitunnin käytänteiden kehittäminen. Parempi tietoisuus siitä, mitä on ostettu. 

● Mobilepayn hyödyntäminen Patinan toiminnassa. 

● Noudatetaan jatkossa laadittuja maksuehtoja. 

 

Opintoasiat:  

● Aktiivinen osallistuminen yksikön ainejärjestöjen yhteistyöelimen Yhteiskunta- ja 

terveystieteiden ylioppilaat (YTY) toimintaan ja koulutuspoliittisten intressien ajaminen 

yhdessä näiden järjestöjen kanssa. 

● Aktiivinen yhteydenpito opiskelijaedustajiin erityisesti kasvavan YTY-toiminnan kautta. 

● Lukupiirien tai muun opintoihin liittyvän toiminnan järjestäminen yhteistyössä oppiaineen ja 

jäsenten kanssa mahdollisuuksien mukaan.  

● Innostetaan jäseniä hakemaan opiskelijaedustajiksi eri päätöksentekoelimiin yliopistolla 

paikkojen ollessa avoinna.  

● Yhteydenpito edustajistoon tarvittavien asioiden osalta yhteistyössä tiedekunnan muiden 

ainejärjestöjen kanssa.  
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Sosiaalipolitiikka 

● Toimintatavoista ja yhteisistä säännöistä tiedottaminen. 

● Patina jatkaa tietyn häirintäyhdyshenkilön nimeämistä hyvien kokemusten pohjalta. 

● Patina kantaa sosiaalista vastuuta osallistumalla hyväntekeväisyystempauksiin. 

● Patinan hallituksen ja jäsenistön vuorovaikutuksen lisääminen, esim. palautekeskustelujen 

kautta.  

 

Ympäristöasiat 

● Ekologisten ja eettisten tuotteiden käyttö mahdollisuuksien mukaan. 

● Kierrätyksen tehostaminen ja kertakäyttökulutuksen välttäminen Patinan tapahtumissa 

mahdollisuuksien mukaan.  

 

Tapahtumatoiminta: 

Patinan omat tapahtumat: 

Patinan poikkitieteelliset tapahtumat:  

 

Patinan kulttuuritapahtumat: 

● Tapaamisten järjestäminen muiden kaupunkien historian opiskelijoiden kanssa, esimerkiksi 

yhteinen kotimaan ekskursio.  

● Klassikkokinon tai muiden elokuvailtojen järjestäminen tavoitteellisesti kerran periodissa, 

kuitenkin ainakin kaksi (2) kertaa vuodessa. 

● Museovierailujen järjestäminen tavoitteellisesti kerran periodissa, kuitenkin ainakin kaksi (2) 

kertaa vuodessa. 

● Teatterireissujen tai muun kulttuuritapahtuman järjestäminen tavoitteellisesti kerran 

periodissa, kuitenkin ainakin kaksi (2) kertaa vuodessa, esim. Nääspeksi.  
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Patinan liikuntatapahtumat: 

● Akateemisen Mahdin toiminnasta tiedottaminen. 

● Osallistuminen eri lajien yliopistosarjoihin Patinan joukkueella, nykyisellään futsal, yhdessä 

muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Tuutorointi ja opiskelija-asiat:   

• Yhteydenpidon kehittäminen orientaatiotoiminnassa tuutoreiden ja henkilökunnan kanssa 

• Yhteistyön kehittäminen kv-tuutoreiden ja vaihto-opiskelijoiden kesken 

 

Kansainvälinen toiminta:  

● Ulkomailla opiskelusta ja vaihto-ohjelmista tiedottaminen.  

● Tiedottaminen kv-asioista Patinan tiedotuskanavilla. 

● Kv-infotilaisuus vuosittaiseksi tapahtumaksi. 

 

Historian lehti ja hybris:  

● Säännöllinen yhteydenpito Hybris-lehden verkkojulkaisun toimituskuntaan.   

● Lähetetään kansalliskirjastoon vapaakappaleet lehdistä. Aiempien lehtien lähettäminen 

jälkikäteen. 

 

Historian opiskelijain liitto:  

● HOL:n haalarimerkkien ja tarrojen tilaamisesta ja jakamisesta on vastuussa HOL-vastaava. 

 

Työelämätoiminta:  

● Yhteydenpito alumneihin, alumnipaneelin järjestäminen tavoitteellisesti kaksi (2) kertaa 

vuodessa.  

● Ansioitumisen tunnustaminen ja patinistien urakehityksen korostaminen. 

● Työharjoitteluinfon järjestäminen vuosittain. 

● Muista olennaisista ammattiliitoista kertominen, esimerkiksi Museoliitto. 
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Yritysyhteistyö -ja Varainkeruutoiminta:  

● Sponsorisopimusten myynti: haalareihin, Historian Lehteen ja nettisivuille. 

● Haalarimerkkien ideointi ja toteutus.  

● Oheistuotteiden myynnin jatkaminen ja mahdollisesti uusien hankkiminen. 

Osa 3. Uusia toiminnan tavoitteita vuodelle 2021.  

 

Perinteensiirto ja säilytys:  

● Toimittamattomien Historian Lehtien ja muiden painotuotteiden kerääminen ja toimittaminen 

kansalliskirjastoon. 

● Arkiston läpikäynti ja siivoaminen mahdollisesti uuteen ainejärjestötilaan.  

 

Tiedotus: 

● Sosiaalisen median alustojen viestinnän yhtenäistäminen ja organisointi, esim. luomalla 

Patinan sosiaalisen median pelisäännöt jäsenistölle. 

 

Opintoasiat:  

● Historian oppiaineen palautetilaisuuden laajempi kehittäminen. Esim. valitsemalla tarkemmin 

palautetilaisuuteen osallistuvat opiskelijaedustajat. 

● Etäopiskelumahdollisuuksien kehittäminen opiskelijoiden toimesta, esim. lukupiirit tai 

yhteisopiskelua etäpalveluiden kautta. 

● Tietoteknisen tuen tarjoaminen jäsenistölle. 

● Työn kuormittavuuden arviointi etäopetuksessa. 

● Etäopiskeluetiketin ja -kulttuurin vahvistaminen ja kirjoittaminen. 

● Tiiviimpi yhteystyö henkilökunnan kanssa etäopiskelun suhteen, esim. kehitysideoiden ja 

palautteen antaminen opiskelijanäkökulmasta.  
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Sosiaalipolitiikka 

● Patinan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen ja valvominen. 

● Turvallisuussuunnitelman tekeminen, esim. toiminta terveysriskin aikana. 

● Yhteistyön lisääminen tiedekunnan kanssa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. 

● Protokollan luominen häirintäyhteydenoton ja sopokyselyssä ilmenneiden ongelmatapausten 

yhteydessä. 

● Etäopiskelun haasteet opiskelijoiden jaksamisen näkökulmasta. 

● Etäopiskelun haasteet opiskelijoiden syrjäytymisessä ja kontaktien katoaminen. 

● Ainejärjestön ja opetettavan aineen rooli ihmisen sosiaalisessa elämässä ja sosiaalisten 

suhteiden vahvistamisessa. 

● Terveysriskeihin varautuminen niin sairauustapauksien kuin loukkaantumisten saralla, sekä 

terveysriskeistä tiedottaminen ja kriisiviestinnän kehittäminen. 

● Pelisääntöjen luominen terveysriskeissä (koronapandemia). Patina sitoutuu noudattamaan 

TREY:n, yliopiston ja THL:n ohjeistuksia toiminnassaan. 

● YTHS:n palveluista tiedottaminen uusille opiskelijoille. 

● Opiskelijoiden mielenterveystyön kehittäminen Patinassa. 

● Koronapandemian paljastamien yksinäisyydestä, syrjäytymisestä ja muista 

mielenterveysongelmista kärsivien tukeminen. 

● Patina huomioi tapahtumissaan esteettömyyden haasteet ja monikielisen viestinnän. 

 

Ympäristöasiat 

● Yhteistyön tekeminen ylioppilaskunnan ja tiedekunnan tasolla ympäristöasioiden eteen 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Työelämätoiminta:  

● Kerätä tietoa sivuaineyhdistelmistä suhteessa mahdollisiin urapolkuihin ja kertoa niistä 

opiskelijoille.  
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● Mentorointiohjelma: alumneja mentoroimaan nykyisiä opiskelijoita.  

● Ansioituneiden nykyisten patinistien tai alumnien meritointi tai palkitseminen paremmin 

tulevaisuudessa. 

 

Yritysyhteistyö- ja varainkeruutoiminta: 

• Uusien yhteistyökumppanien etsiminen. 

 

Tapahtumat ja urheilu 

• Vuosittaisen kyykkäturnauksen järjestäminen Luupin kanssa 

• Patinalle uuden urheiluvuoron varaaminen aiemman lisäksi 

• Patinan oma beerpong -turnaus. 
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