
Tuutorivastaavan (2020) huomio: jotkin vastaukset olivat tulleet kahteen kertaan, siksi jotkin 

tekstivastaukset näyttävät siltä että niissä olisi enemmän kommentteja kuin todellisuudessa on. 

Patinan tuutoroinnin palautekysely 2020 
 

PATINISTIT 

 

 
Jos vastasit kahteen edelliseen kielteisesti, mistä tämä mielestäsi johtuu? 

6 vastausta 

En ole tavannut monia muita fukseja ekojen viikkojen jälkeen, joten en voi ollenkaan tietää, 

millainen ilmapiiri meillä tulee olemaan, kun joskus kaikki taas tapaamme ja tutustumme oikeasti. 

 

Korona paine on painanut ilmapiiriä, eipä tuolle mahda. 

 



Olen kuullut mm aiemman/vielä nykyisen hallituksen jäsenen suusta, että ” on pakko hengata 

fuksien kanssa” 

 

 

 



 
Jos vastasit kolmeen edelliseen kielteisesti, mistä tämä mielestäsi johtuu? 

5 vastausta 

Kerkesin alussa tutustumaan vanhempiin patinisteihin, mut nyt tilanne tuntuu huonontuvan, koska 

en luonnollisesti ole nähnyt monia heistä pitkään aikaan ja joukkoon kuulumisen tunne on 

heikentynyt sen mukana. (Ei nyt ihan vastannut kysymykseen, mutta halusin tämän mainita.) Vanhat 

kuppikunnat on vahvoja ja niihin ei voi päästä mukaan jos ei tapahtumissa pysty tutustumaan. 

 

Korona ollut jälleen vaikuttamassa. 

 

Pat 

 

Jos vastasit tämän osion kysymyksiin kielteisesti, onko jotain mitä toivoisit Patinan tekevän asialle 

tulevaisuudessa? 

2 vastausta 

Heti kun vaan on mahdollista niin paljon sellaisia tapahtumia, joissa voi helposti tutustua ihmisiin. 

 

TAPAHTUMAT 



 

 

 



Voit halutessasi perustella edellisen kohdan vastaustasi tässä. Mikä teki valitsemastasi 

fuksitapahtumasta hyvän? 

6 vastausta 

Näissä oli hyviä mahdollisuuksia jutella ja tutustua muihin ihmisiin tapahtumien rentouden (ja 

alkoholillisuuden) ansiosta. 

 

Ensimmäinen illanvietto oli mukava, pääsi tutustumaan muihin fukseihin ja tuutoreihin. Silloin 

kaikilla oli kivaa. 

 

Sain eniten informaatiota, tutustuin ihmisiin ja kattavasti kampukseen. 

 

Tapahtumissa oli mielekästä tekemistä ja sopivasti tilaa vapaaseen tutustumiseen 

 

Oliko joitakin fuksitapahtumia, joihin et kokenut oloasi tervetulleeksi tai josta et pitänyt? Mistä tämä 

johtui? Mikä tapahtuma oli kyseessä? 

6 vastausta 

Ei 

 

Zoom-illanvietot, ne eivät vain houkuttele paikalle montaa ihmistä. Minusta ei pysty tuomaan 

itseään niin hyvin esille kuin livenä 

 

Maanantaipalavereja vähän vierastin koska en tiennyt oliko yhtään tuttua kaveria paikalla 

 

Mielestäni tapahtumat oli liian juomapainotteisia. En tiedä onko sitten opiskelijataphtumien 

tarkoitus olla vain juomapainotteista. 

 

Nelli Järvelä�


Nelli Järvelä�




 

 
Millaisia fuksitapahtumia olisit kaivannut lisää? 

3 vastausta 

Illanistujaisia (saunailtoja yms) mutta se nyt ei tietty ollut tänä vuonna oikein mahdollista. 

 

Lautapeli-iltoja, mutta koronan takia ymmärrän miksi niitä ei voinut järjestää 

 

Koronatilanteen pahentuessa fuksitapahtumat loppuivat lähes kokonaan. Mitä mieltä olit tästä? 

13 vastausta 

Oli oikea päätös vähentää tapahtumia, vaikka se heikensi tutustumista yms. Se tietysti harmitti. 

Tuutorit yrittivät järjestää ulkotapahtumiakin, mutta huono sää ja alhainen osallistujamäärä 

heikensivät niiden menestystä valitettavasti. 

 

Perseestä, mutta eipä tuolle mahtanut kauheasti 



 

Tosi surullista, tuntui että kaikkien fuksien verkostoituminen loppui kuin seinään, ketään ei näkynyt 

missään tai esim fuksiryhmässä keskustelukin loppui. Tuntuu että monelta jäi kaverien hankkiminen 

kesken. Tuntuu että ollaan väliinputoojia 

 

Harmillistahan tapahtumien loppuminen on, mutta tilanteelle ei valitettavasti voi mitään. 

 

Todella surullinen juttu 

 

Olin surullinen mutta asia oli ymmärrettävää tilanteen kannalta. 

 

Harmitti suuresti. Muita opiskelijoita ei näkynyt käytännössä muualla kuin tapahtumissa, niin päivät 

kävivät vähän yksinäisiksi ja ankeiksi kun menoa ei ollut. Toisaalta hyvä että ei lähdetty 

vaarantamaan omaa tai toisten terveyttä 

 

Ymmärrettävää, mutta ikävää. 

 

Oikea päätös, mielestäni tapahtumat olisi pitänyt peruuttaa jo aikaisemmin! Varsinkin baariin 

meneminen on liian iso riski niille jotka eivät haluneet mennä baariin — silti saivat riskin tartuntaan 

koska osa meni! 

 

Ikävä homma, mutta asialle ei oikein voi mitään. 
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Jos vastasit edelliseen kielteisesti, mistä se mielestäsi johtuu? Mitä Patina voisi tehdä 

tulevaisuudessa, että kokisit olosi tervetulleeksi tapahtumiin? 

0 vastausta 

Tähän kysymykseen ei ole vielä vastauksia. 

 

OPINNOT 



 

 

 



 
Kommentteja yliopiston järjestämiin infotilaisuuksiin? 

5 vastausta 

Ne ovat olleet hyvin satunnaisia eivätkä kovin järjestelmällisiä mielestäni. 

 

En ole hirveästi tarvinnut niitä.. :D 

 

Hyviä infotilaisuuksia, ilman sisun käyttöönottamisen opettamista olisin ollut hukassa. Kuitenkin 

pitkin syksyä on ollut hyvä muistuttaa kurssivalinnoista ja siitä miten valinnat tehdään! 

 

Sisu-infoissa olisi voitu käydä selkeämmin koko kandiopintojen rakenne. Tämä olisi helpottanut 

järjestelmän käytön ymmärtämistä. 

 

Olisitko kaivannut enemmän tuutoreiden järjestämiä infotilaisuuksia opintoihin liittyen? Mistä 

asioista? 

3 vastausta 

En oikeastaan, jos minua on jokin askarruttanut, olen saanut apua yläkuppilassa huomattavasti 

helpommin ja nopeammin. 

 

Ehkä, mahdollisesti juuri kurssivalinnoista. Aineenopettajanlinjasta? 

 



 
Kommentteja historian laitoksen henkilökunnan viestinnästä? 

2 vastausta 

Se on ihan ok, mutta voisi olla parempaakin. 

 

Yleistä palautetta historian laitoksen henkilökunnalle? 

3 vastausta 

En tiedä ollenkaan kuka on vastuussa mistäkin ja keneen kuuluu ottaa yhteyttä missäkin asiassa, 

siitä olisi kiva saada selvennystä. Henkilökunta on jäänyt hyvin etäiseksi, joka on harmillista. 

 

Mielenkiintoisia luentoja! 

 

TUUTORIT 



 

 

 



 
Palautetta tuutoreille: 

8 vastausta 

Hyvin on menny, vaikka on ollu vaikeeta. Tuutoreiden kesken läsnäolo ja kiinnostus asiaan tuntui 

vaihtelevan jonkin verran. Tämä heikensi näiden vähemmän läsnäolevien tuutoreiden lähestymistä 

huomattavasti ainakin omalla kohdallani. Suurin osa kuitenkin oli helposti lähestyttäviä. 

 

Hyvää duunia vaikeissa oloissa! :) 

 

Ootte ihania, pärjäsitte hyvin olosuhteet huomioiden! 

 

Hyvää työtä ootte tehneet! 

 

Hyvää ja tasapuolisesti kaikki fuksit huomioivaa pöhinää! 

 

VIESTINTÄ 
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Parannusehdotuksia (etenkin fukseja koskevaan) Patinan viestintään? 

0 vastausta 

Tähän kysymykseen ei ole vielä vastauksia. 

 

LOPUKSI 

 

Vapaa sana tuutoroinnista kokonaisuudessaan! Palautetta? Kritiikkiä? Kommenttia? 

7 vastausta 

Alkusyksyn veditte erinomaisesti mut sitten korona valitettavasti iski vähän kovemmin ja vei teiän 

toimintamahdollisuudet mikä tietty harmittaa. 

 

Kiitos teille! jee 

 

Olette tehneet parhaanne. Älkää kantako tunnontuskia maailmantilanteen vuoksi! 

 

Olosuhteiden puitteissa tuutorointi oli järjestetty hyvin, kiitokset siitä! 

 

Hyvää työtä! Ite pelkäsin tosi paljon että en pääse porukkaan ollenkaan sisälle, mutta ihan ekan 

viikon tapahtumissa pahimmat pelot haihtui kun pääsi tutustumaan porukkaan :D 

 

Hyvää duunia poikkeusoloista huolimatta! 


