
PALAUTEKYSELY MARRASKUU 2020 YHTEENVETO 

Yhteenveto on tiivistelmä kyselystä, joka oli koottu teemoista, joista hallitus toivoi erityisesti 

palautetta. Lisäksi Kyselyssä oli mahdollisuus vapaaseen sanaan ja kehitysideoille. Kysely takasi 

laajan ja anonyymin palautteenannon. Kyselyn tulokset käytiin laajasti ja tarkasti läpi 

palautetilaisuudessa 2.12. Kysely toimi keskustelun pohjana. Tulokset käytiin pääpiirteittäin läpi 

myös hallituksen kokouksessa 9.12. Kehitysideat tuodaan kertaalleen esiin uudelle hallitukselle, 

joka aloittaa tammikuussa 2021. 

 
Vastausaika: 26.11-2.12.2020. 

Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 22. Vastaajien ei ollut pakko vastata kaikkiin kysymyksiin. 
Lyhyet kommentit on koottu palautetilaisuudessa esiin tulleista seikoista. Ne on laitettu 

yhteenvetoon vihreällä. 
Kiitämme jokaista vastannutta! 

 

 
 
 
16 vastasi kysymykseen liittyen palautelomakkeeseen, joka sijaitsee Patinan nettisivuilla. 
Suurimman osan mielestä lomake on alentanut kynnystä palautteenantoon sekä lisännyt 
vuorovaikutusta. Lisäksi nostetut kommentit: 
 

- Palautelomaketta ei käytetä niin paljoa kuin luulisi tai ainakaan se ei näy jäsenistölle. 
- Lomake on varmasti matalamman kynnyksen keino kuin ns. livepalaute, vaikka 

avoimeen vuorovaikutukseen olisikin hyvä pyrkiä. 
- En tiedä lisääkö niinkään vuorovaikutusta, mutta toimii palautteenantoon. 

 
Kommentti: Palautelomakkeessa saadut viestit käsitellään hallituksen kokouksessa ja niille on oma 
kohtansa pöytäkirjassa. Vuorovaikutusta ajatellaan tulevan nimenomaan hallituksen vastauksien 
kautta. Sillä niin halutessaan – tai jos hallitus kokee sen tarpeelliseksi, palautteenantaja saa 



vastauksen. Hallituksen vastaukset löytyvät täältä: https://patinary.com/kyselyjenjapalautteiden-
tulokset/. 
Palautelomake on kuitenkin vielä suhteellisen uusi kanava ja tämä voi vaikuttaa sen käyttöön.  
Avoimeen vuorovaikutukseen on todentotta hyvä pyrkiä. Esimerkiksi palautetilaisuudet ovat 
yleensä kasvotusten, mutta koronatilanteen vuoksi, jouduttiin siirtymään tänä vuonna verkkoon. 
Olemme myös saaneet vuoden aikana paljon vinkkejä jäsenistöltä palautteenantoon ja 
vuorovaikutukseen liittyen! Näihin tartumme heti kuin vain tilanne antaa siihen myöten. 
 
12 antoi myös ideoita jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen. 
Tällaisia seikkoja nostettiin esiin: 

- Enemmän palautteen keräämistä. 
- Enemmän kyselyitä. Pieniä, nopeasti täytettäviä sekä laajempia. 
- Erilaisia äänestyksiä esimerkiksi tapahtumien luonteesta sekä siitä, mihin halutaan 

panostaa. Kanavana voisi toimia esimerkiksi Telegram. 
- Nostettiin esiin muun muassa se, että viime syksynä olisi voitu kysellä enemmän 

tapahtumien pitämisestä eikä päätös olisi ollut näin ollen yksin hallituksen. Tämä 
helpottaisi hallituksen päätöksentekoa poikkeusaikana. 

- Lisäksi todettiin, että aika tuo omat haasteensa vaikuttamiseen ja keskusteluun. 
 
Kommentti: On hyvä pointti, että hallitus olisi voinut kysellä viime syksynä enemmän jäsenistöltä 
mielipidettä tapahtumien järjestämisestä! Onneksi tämän kyselyn kautta saadaan osviittaa siitä, 
mitä jäsenistö toivoo tulevalta. Niin tapahtumien kuin muidenkin sektoreiden kohdalla. Mutta 
koska tilanne edelleen kehittyy, otamme tästä ideasta koppia. Kuten myös muistakin. 
 

 
12 kertoi myös, miksi ei osallistunut syyskokoukseen: 

- Oli päällekkäinen luento tai yleisesti opintoihin liittyviä kiireitä. 
- Koronatilanne. 
- Muita päällekkäisyyksiä aikataulussa. 
- Ei ole aktiivinen Patinan yhteisössä. joten jättää päätöksenteon muille. 
- Kiinnostuksen puute. 
- Aika ei ollut vielä ehkä otollinen opiskelun ja muiden henkilökohtaiseen elämään liittyvien 

asioiden takia. 

https://patinary.com/kyselyjenjapalautteiden-tulokset/
https://patinary.com/kyselyjenjapalautteiden-tulokset/


Kommentti: Syyskokouksen ajankohta on jokavuotinen ”ongelma”. Päällekkäisyyksiä kurssien ja 
muiden menojen kanssa tulee usein. Kurssi päällekkäisyydet tietysti pyritään aina minimoimaan 
tarkastelemalla kyseisen periodin kursseja. Aina pyritään siis takaamaan jäsenistölle mahdollisuus 
osallistua kokoukseen. Syyskokous on tunnetusti ajallisesti pitkä kokous, mikä myös vaikuttaa 
esimerkiksi alkamisajankohtaan. 
 

 
 
Keväällä 2020 järjestettiin oppimisen tukena etätapaamisia henkilökunnan kanssa niin 
kandidaatin tutkintoa että maisterivaiheen tutkintoa suorittaville. Lisäksi toimi 
Graduverstas, Karanteeniblogi ja Discordissa vapaamuotoiset tapahtumat ja tukipalvelut. 
Olivatko nämä tuen sekä vuorovaikutuksen muodot hyödyllisiä ja haluaisitko joillekin 
niistä jatkoa? 
 
15 vastasi yllä olevaan kysymykseen. Moni totesi, etteivät itse käytä palveluita, mutta ne ovat 
silti tärkeitä ja hyvä olla olemassa. Moni totesi myös niiden olevan varmasti hyödyllisiä niille, 
jotka palveluita käyttävät. Tässä muita nostoja: 
 

- Etätapaamiset eri tutkinnon vaiheisiin liittyen kiinnostavat. Haluaisin myös osallistua 
enemmän Discordin kautta, mutta koen mukaan lähtemisen kynnyksen korkeaksi. 

- Discord on liian klikkiytynyt kanava. Tapaamiset voisivat olla muualla kuin siellä. 
Esimerkiksi Zoom. 

- Varsinkin discordin tapahtumat yms tuntuvat olevan vain tietyille kaveriporukoille, 
eivätkä kaikille patinisteille. Tiedostan kyllä, että koska tietyt aiheet kiinnostavat tiettyjä 
ihmisiä, niin sitten niissä tapahtumissa ja kanavilla pyörii ne samat ihmiset. Mutta silti 
on vaikea mennä mukaan, jos ei ole ennestään ihmiset tuttuja. 

- Monesta näistä luen tässä palautekyselyssä vasta ensimmäistä kertaa, joten tiedotus 
asioista olisi voinut olla tehokkaampaa. Muuten kuulostavat kyllä hyviltä ideoilta ja 
keinoilta, ja varmasti niihin osallistuneet ovat kokeneet hyödyllisiksi, eli jatkoon. 

- Jahka poikkeusoloista päästään vastaavat tukipalvelut voinee siirtää etäpalveluista 
fyysisiin tapaamisiin. 

- Graduverstas on osoittautunut hyödylliseksi. 
- Opiskelupiiri discordissa jos yliopisto menee kiinni. Se oli hyvä 
- Paperilla vaikuttavat hyvältä ja olivat varmasti niin tuen kuin vuorovaikutuksenkin 

kannalta hyödyllisiä. En itse näissä käynyt, joten konkreettisen toteutuksen puolesta en 



osaa antaa sen suurempaa palautetta. Jatkossa kuitenkin eritoten etätapaamiset 
henkilökunnan kanssa olisi mielestäni hyvä säilyttää. 

- Karanteeniblogi oli tosi kiva, ja ois hauska lukee jatkoakin sinne jos joku vaan vielä 
kirjoittaa! (karanteenihan tässä kohta taas alkaa :////) En itse osallistunut verstaaseen 
tai discordiin, mutta nää oli ideoina ainakin kivoja. 

 
Kommentti: On harmillista huomata vasta nyt, kuinka ongelmallinen Discord-kanava selkeästi on. 
Siitä on näin ollen aika siirtyä eteenpäin. Kanava totta kai säilytetään, sillä selkeästi sille on 
kysyntää, mutta opiskelun tuki siirretään palautteen vuoksi muualle. Lisäksi on selvää, että 
hallituksella ja koulutuspoliittisella vastaavalla kehitettävää opiskeluntuessa yleisesti.  
 
12 kertoi myös kehitysideoita tai palveluista, joita itse kaipaisi: 

- Opiskelu- ja lukupiirit opiskelijoiden kesken. Välillä voisi olla henkilökunta mukana. 
- Jäsenten tilanteen parempi kartoittaminen. 
- Opetuksen kehittäminen henkilökunnan kanssa ja reagointi yliopistossa tapahtuviin 

hallinnollisiin ja opintoihin liittyviin muutoksiin. 
- Etäopiskelussa tuntuu, että on niin paljon omillaan, joten olisi tärkeää saada helposti 

yhteyttä henkilökuntaan ja kysyä apua. 
- ”Kattava sivuaineopas. Usein uusilla opiskelijoilla ja miksei myös hieman vanhemmillakin 

saattaa mennä peukalo suuhun sen suhteen, että mitä sitä nyt ottaisi sivuaineeksi ja 
millainen kokonaisuus olisi järkevä rakentaa esim. työelämän kannalta, ellei siis hae 
opettajaksi. On tietenkin ymmärrettävää, että jokainen saa opiskella mitä haluaa ja niin 
paljon kuin haluaa. Mutta sen sijasta, että joutuisi tekemään tunin sivuilla 
salapoliisityötä sivuaineiden suhteen esim. lukemalla niitä 
kurssi/opintokokonaisuusselosteita, jotta saisi selvää edes jotenkin joistain sivuaineista - 
niin olisi hienoa, että Patinan puolelta pystyttäisiin selventämään sivuaineiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja hyötyjä.” 

- Teams tapaamisten suosiminen Discordin sijaan. 
- Neuvoja sähköisten järjestelmien käytössä. 
- UKK-tyylinen kokoelma tai Dear Eki-tyylinen osio nettisivuille voisi olla hauska. Esimerkiksi 

vanhemmat opiskelijat voisivat vastata. Joku avoin kysely, johon voisi lähettää kysymyksiä. 
 
Kommentti: Nämä kaikki kehitysideat ja ehdotukset ovat oikein hyviä -kiitos! Koulutuspoliittisen 
vastaavan tehtäviin kuuluu automaattisesti opetuksen ja opiskelijoiden tukemisen kehittäminen 
henkilökunnan kanssa. Henkilökuntaa koskeva palaute menee näin ollen varmasti myös perille. 
 
10 vastasi myös etäopiskeluun liittyvään vapaaseen kenttään. 

- Syksy on tuntunut monesta raskaalta ja yksinäiseltä. Etäopiskelu on koettu 
kuormittavammaksi kuin lähiopiskelu. Moni toivoisi tilanteen loppuvan pian. 

- Yliopisto tuntuu lievästi vieraalta paikalta. 
- Lisäksi todettiin, että joillekkin etäily sopii hyvin. 
- Toivottiin myös loman alkamista. 
- ”Olen kokenut Patinan toiminnan (kahvitunnit, kokoukset, opiskelupiirit) siirtämisen 

Discordiin hiukan erikoiseksi ratkaisuksi, sillä se ei ole kaikille tuttu tai tarpeellinen 
alusta. Mielestäni ne olisi fiksumpi pitää esim Teamsissä tai Zoomissa, jotka on jouduttu 
lataamaan opiskelujen takia joka tapauksessa sen sijaan, että jäsenistö lataa vielä uuden 
viestintäkanavan.” 



 
 

 
 

 

Kommentti: Sosiaalipoliittinen vastaava oli tänä vuonna järjestämässä poikkitieteellistä 
hyvinvointitapahtumaa, joka valitettavasti jouduttiin perumaan. Koska selkeää halua tapahtumille 
kuitenkin on, pyritään sellaisia järjestämään tulevaisuudessa. 
 

 



 
 
11 laittoi kehitysideoita liittyen tiedotukseen, viestintään sekä koronatilanteesta tiedottamiseen: 

- Koronatiedotusta voisi keskittää parin henkilön hoidettavaksi. 
- Viestintäkanavien raameja voisi kohdentaa. Selkeämmät tehtävät kanaville. 
- Tärkeintä on tuoda esille, mitä rajoitukset tarkoittavat käytännössä. 
- Pöytäkirjat olisi hyvä kirjoittaa kunnolla. 
- Tiivistelmiä tai linkkejä eri uutisiin kaikista koronarajoitteista, jotka voivat jäseniin 

vaikuttaa. 
- Hallituksen keskeisimmät linjaukset paremmin esille. 
- Useiden viestintäkanavien hyödyntäminen. 
- Telegramin sisältöä voisi tiivistää paljonkin 
- Muuttuvasta tilanteesta tiedottaminen ja sen vaikutukset tapahtumiin ja toimintaan. 

 
Kommentti: Viestintää kehitetään vuonna 2021 paljon. Sihteerin ja tiedotusvastaavan pestit 
erotettiin toisistaan syyskokouksessa 2020 ja tämä antaa uudenlaiset raamit koko Patinan 
viestinnälle. Sihteeri tiedottaa pääasiassa hallituksen päätöksistä, kun taas tiedotusvastaava 
keskittyy Patinan tiedotus- ja sosiaalisen median kanaviin ja niiden kehittämiseen. Ideana on myös 
aloittaa kuukausitiedoite, johon muun muassa tulisi tiivistelmä hallituksen linjauksista ja eri 
sektoreiden ajankohtaisista asiahaaroista. Tähän luontevasti kuuluu myös koronarajoitteet. Myös 
yliopisto informoi kattavasti opiskelijoita sähköpostin välityksellä korona-asioista, joten niitä 
kannattaa jäsenistön seurata. Valitettavasti kaikkeen ei hallituskaan pysty, joten esimerkiksi 
perinteisten uutisten seuraaminen on jäsenistön omalla vastuulla. 
On myös hyvä tiedottaa ja selventää jäsenille eri kanavien tärkeys. Esimerkiksi sähköposti on 
Patinan päätiedotuskanava ja jokaisella kuuluisi olla se tarkkailun alla. 
 
(jatkuu seuraavalla sivulla) 



 
Hallitus sai paljon hyvää palautetta: 

- Viestinnästä, tiedotuksesta ja sen avoimuudesta. 
- Kaiken toimimisesta yleisesti hyvin. 
- Oli hyvä, että tapahtumia järjestettiin, kun oli mahdollista. 
- Vaikeasta vuodesta huolimatta toiminut pääasiassa hyvin. 
- Hyvästä sopeutumisesta ja asianmukaisesta reagoinnista hankalaan tilanteeseen. 
- Etäyhteyden säilyttäminen ainejärjestön jäseniin. 
- Sitsien hyvästä toteutuksesta ja onnistumisesta. 
- Luottamus hallitukseen on ollut yleisesti hyvä. 

 
Tehtiin myös erilaisia huomioita: 

- Porukkaa (ilmeisesti vanhempia opiskelijoita) olisi voitu tutustuttaa fukseihin enemmän. 
- Hallitus on tuntunut etäiseltä. 
- Vaikea verrata aikaisempiin hallituksiin. 

 
Kommentti: Kiitos kaikille ihanista ja mieltä kohottavista kommenteista! Lisäksi tuli hyviä 
huomioita koronatilanteen tuottamista hankaluuksista. Hallitus varmasti tuntuu etäiseltä, kun 
fyysisen läsnäolon keinot ja mahdollisuudet ovat minimoituneet. Tämä on tietysti harmittavaa. On 
myös totta, ettei vanhempien opiskelijoiden ja fuksien kesken keritty/pystytty järjestämään paljon 
tapahtumia. Tilanteen pahentuessa syksyllä, oli suunnitelmat peruttava. Asialle ei tilanteen 
vallitessa voinut mitään. Kun koronatilanne rauhoittuu hallitus lupaa järjestää paljon yhteistä 
toimintaa koko ainejärjestölle! Tapahtumavastaavilla on jo paljon ideoita. 
 

 



10 laittoi myös terveisiä tulevalle (2021) hallitukselle: 
- Toivottiin, että toiminta säilyy ja korostuu kaikille avoimena, tasapuolisena ja -arvoisena. 

Epätoivottavaksi koettiin sitsihenkilökuntaan pääsemisen olevan kiinni verkostoista tai 
päätöksenteon tapahtumisen kokousten ja pöytäkirjojen ulkopuolella. 

- Toivottiin, että syrjään jääneitä/vetäytyneitä huomioitaisiin paremmin. Patinan 
livetapahtumiin koettiin olevan helppo tulla, mutta nyt yliopistolla hengaaminen tai 
Discordiin meneminen ydinporukan keskelle tuntuu hankalalta. Suoria ehdotuksia ei 
annettu, mutta tätä toivottiin mietittävän. 

- Hallituksen toivottiin pysyvän aktiivisena ja suunnittelevan toimintaa sekä tapahtumia 
tilanteen sallimissa rajoissa. 

- Hyvää informointia ja viestintää yleisesti sekä siitä, mitä tapahtuu ja mitä rajoitteita on. 
- Kun poikkeusolot loppuvat toivottiin mahdollisimman paljon fyysisiä tapahtumia koko 

järjestölle. 
- Sopo tiedottaa ja viikottaiset tapahtumalistaukset koettiin toimiviksi ja kannatettiin niille 

jatkoa. 
 
8 laittoi myös konkreettisia ehdotuksia toimintaan ja Patinaan liittyen: 

- Viikottaiset etäkahvitunnit erilaisten teemojen ympärille, kuten visat. 
- Fuksitoimintaan panostaminen. Korona-aikana opiskeluiden aloittaneiden fuksien 

liittäminen osaksi opiskelumaailmaa on entistä haastavampaa ja siihen täytyy panostaa. 
- Positiivinen yhteishenki järjestön sisällä eli olisi hyvä, jos ihmiset olisivat avoimia ja 

mukavia kaikille ja yrittäisivät olla sosiaalisia. 
- Patinalle oma kahvihuone/tila! 

 
Suoria lainauksia: 

- ” Niissä tapahtumissa, joissa vaaditaan joukkueosallistumista siihen varsinaiseen 
tapahtuman tekemiseen, voisi olla sellainen vaihtoehto että: Voi ilmoittautua yksin 
"keräilyjoukkueeseen", eli kaikista yksin ilmoittautuneista kerättäisiin 
joukkue/joukkueet. Ja jos valmiina ilmoittautuva joukkue haluaa, voisi myös ilmoittaa 
että on valmis ottamaan yksin ilmoittautuneen osaksi joukkuetta. Voisi madaltaa 
kynnystä osallistua tapahtumiin joillekin ihmisille.” 

- ” Tuutorihakuprosessiin mukaan haastattelut. Otettaessa huomioon valittavien 
henkilöiden erilaisuus, niin haastatteluiden avulla voitaisiin mahdollisesti kartoittaa 
tuutoreiden välisiä henkilökemioita ja välttää potentiaaliset ristiriidat. Pelkän kirjoitetun 
tuutorihakemuksen pohjalta ei nimittäin paljastu riittävästi, mutta kasvokkain tai tässä 
tapauksessa jopa etäyhteyden välityksellä suoritetun haastattelun avulla voitaisiin 
kartoittaa tulevan tuutoriryhmän henkilöiden luonteiden yhteensopivuutta, joka sitten 
takaisi saumattoman yhteistyön ja eeppisen fuksisyksyn :) Konkreettista esimerkkiä 
tämän toteuttamisesta en sen paremmin voi antaa, mutta hallituksen kesken voisi 
tällaista miettiä. 

- ”HILE:seen monipuolisempia juttuja erilaisilta kirjoittajilta. Nämäkin ovat kivoja, mutta 
vähän enemmän voisi olla variaatiota! Esim. karanteeniblogissa julkaistiin tosi kivoja 
tekstejä, jollaisia toivosin kans hileesen. (toki tuntuu vähän hassulta valittaa, kun en sinne 
itse ole mitään kirjoitellut… ehkä pitäisi olla se muutos mitä maailmassa haluaa nähdä.)” 

 
Kommentti: Kiitos kaikille kehitysideoista! Kaikki ehdotukset välitetään eteenpäin hallitukselle 
vuosimallia 2021 ja kyseisestä sektorista vastaavalle henkilölle. 



Yksi elintärkeä tehtävä on nimenomaan saada kaikki – kuten vetäytyneet ja fuksit, toimintaan 
mukaan, kun koronatilanne vihdoin hellittää. Tähän panostetaan koko hallituksen voimin. Tukea ja 
pyritään antamaan ja koko Patinalle avoimia tapahtumia järjestetään runsaasti. Tuutoroinnin 
päätehtävä on nimenomaan integroida fuksit osaksi koko ainejärjestöä ja siksi koko jäsenistölle 
avoimet tapahtumat ovat avainasemassa. Kasvokkain t§utustumista ja yhdessäoloa saattaisin 
vihdoinkin toteutettua, kun fuksisyksyllä ei mahdollisuuksia tähän pystytty tarjoamaan. 
Lisäksi mainittakoon, että Patinan omaa kahvihuonetta/järjestötilaa on haettu vuodesta 2018 asti 
TREY:ltä. Vasta joulukuussa 2020 on saatu vastausta hakemuksien tilasta. Seuraava puheenjohtaja 
jatkaa prosessia. 
 
 
 

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

Tampereella 12.1.2021 
 

Taru Lahtinen 
Entinen sosiaalipoliittinen – ja ympäristövastaava 


