
Patinan palautelomake 
 
Hallitus on saanut 4.2.2021 palautetta nettisivujen anonyymin palautelomakkeen kautta. 
Kirjallinen vastaus on poikkeuksellisesti tehty jo ennen hallituksen seuraavaa kokousta, asian 
kiireellisyyden ja sen luonteen takia. 
--------- 
 

Hei! 

Fuksit odottavat edelleen haalareitaan, mitään infoa ei ole tullut, muuta kuin että varmaa 

tämän ja tämän kuukauden lopulla tulee. Fuksien vuosi on ollut muutenkin hyvin ankea, 

uskoisin että haalarit toisivat jtn pientä piristystä, jotta tuntisi olevansa edes jotenkin fuksi. 

Se kuka on vuoden 2020 fuksien haalareista vastuussa voisi selvittää koska ne tulevat, 

infoaminen on ollut surkeaa tämän henkilön osalta. 

Toivoisin asiaan selvitystä. 

Terveisin ärtynyt fuksi 

 

Vastaus: 

 

Hei, 
kiitos palautteesta! 
On tietenkin erittäin valitettavaa, ettei vuoden 2020 fuksit ole vieläkään saaneet haalareitaan. 
Varsinkin kun aloittamisvuosi on ollut kaiken kaikkiaan erilainen ja haastava.  
 
Varainkeruuvastaavan tehtäviin kuuluu haalareiden tilaaminen. Tilanteesta informointi on hänen 
ja tuutorivastaavaan (tai erikseen valitun tuutorin) yhteinen vastuu. Selvitystyötä haalareiden 
saapumisesta on tehty niiden tilaamisesta asti ja asiasta on pyritty kertomaan aina kun jotakin 
uutta on tullut esille. Olemme pahoillamme, että viestintä tästä prosessista on epäonnistunut. 
 
Haalarit on tilattu viime vuoden puolella, tarkemmin sanottuna loppusyksystä. Normaalisti haalarit 
saapuisivat viimeistään ennen joululoman alkua. Varainkeruuvastaavalle kerrottiin haalareiden 
saapuvan 2–4 viikon sisällä tilauksesta. Aikaisempia vuosia tarkasteltaessa, saapuminen on 
kestänyt lähemmäs 4 viikkoa. 
 
Tänä vuonna on kuitenkin haalareiden toimittajan puolella esiintynyt ongelmia niin haalareiden 
valmistuksessa kuin myös toimituksessa. Ilmeisesti viininpunainen haalarikangas oli syksyllä 
loppunut varastosta. Myös vallitseva koronatilanne on aiheuttanut ruuhkaa, joka on vaikuttanut 
negatiivisesti toimitusaikoihin. Vuoden vaihteen jälkeen on oltu uudestaan yhteydessä 
toimittajaan ja haalarit luvattiin tammikuun loppuun mennessä. Kun niitä ei silloinkaan näkynyt, 
oltiin entisen varainkeruuvastaavan toimesta jälleen yhteydessä toimittajaan. Tämänhetkinen 
tieto on, että haalarit saapuisivat kahden viikon sisällä eli viimeistään viikolla 7. 
 
Edellä mainitut ongelmat eivät valitettavasti ole Patinan hallituksen tai viime vuoden vastaavien 
korjattavissa. Tilauksesta eteenpäin mennään toimittajan ehdoilla. Voimme vain toivoa, että 
haalarit todella saapuvat nyt luvatun ajan kuluessa. Olemme aktiivisesti yhteydessä haalareiden 
toimittajaan ja tiedonkulkua pyritään parantamaan asian tiimoilta jatkossa. 
 
Ystävällisin terveisin: Patinan nykyinen hallitus sekä vuoden 2020 varainkeruu- ja tuutorivastaava. 


