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Vain valittamalla voi valittaa
”Ei valitettavaa, sekin huono. Huonontakaa siis asioita.”

JYYn perinteeksi muodostuneet valitusviikot saivat tänäkin vuonna maaliskuussa hyvän
vastaanoton. Valituksia tuli taas ennätysmäärä, yhteensä 692 kappaletta. Valituksia
kerättiin kampuksella eri pisteillä kahden viikon aikana, sekä nettilomakkeella ja
Ilokiven vessojen seinillä. Valitusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja valitusviikkoja
osataan jo selvästi odottaa.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan opinto- ja tiedevaliokunnan järjestämät
Valitusviikot järjestettiin nyt kuudennen kerran. Vapaaehtoiset valiokuntalaiset jakoivat
kampuksella karkkia ja kannustivat valittamaan kaikesta maan ja taivaan välillä. Tämän
vuoden sloganina oli ”Jos ei valita, ei voi valittaa”. Valitusviikkojen tarkoituksena on
saada kevennettyä mieltä ja tuoda esiin laajasti erilaisia kipukohtia opiskelijoiden
elämässä. Valituksia tulee niin opiskeluista, yliopistosta, yhteiskunnasta kuin säästäkin,
eikä niiden määrää tai laatua ole rajoitettu mitenkään. Valituksia välitetään eteenpäin
asianomaisille tiedoksi, jotta epäkohtia saataisiin myös korjattua.
Yleisimpiä valituksen aiheita olivat riittämätön opintotuki, opintojen järjestelyt ja
tilaongelmat. Sisäilmaongelmat ja niistä tiedottaminen herättivät monessa valittajassa
suuria tunteita. Myös kampuksen ulkotilojen kunnossapito talvella ja riittämättömät
polkupyörätelineet nousivat esiin tänäkin vuonna hyvin vahvasti. Ruoka on vakioaihe
vuodesta toiseen ja erityisesti hinnan korotus sai runsaasti valituksia. Opinnoista riitti
valitettavaa sekä sisällön, muodon että aikataulujen puolesta. Erityisesti vaihtelevat
työmäärät ja huonoksi koettu ohjaus saivat monet kynät sauhuamaan. Uutena
aihealueena eTentit saivat paljon valituksia, mutta lähinnä sen vuoksi, ettei niitä vielä
voi tehdä kaikissa aineissa tai tarpeeksi paljon.
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Koontia ja esimerkkejä
Tähän on koottu aihealueittain yleishuomioita ja osuvia tai muuten vaan kiinnostavia
valituksia. Pitkiä tai luettelomaisia valituksia on voitu pilkkoa osiin tai lyhentää, mutta
kirjoitusasu on pidetty alkuperäisenä.

Opiskelijaelämä
Opiskelijaelämästä riitti valitettavaa laidasta laitaan. Erityisesti ruoka ja toimeentulo
kirvottivat moitteita, mutta myös yleisesti omasta ja muiden jaksamisesta oltiin
huolissaan. Valitusviikkojen ajankohta näkyi myös kesätyöangstina.
”Kaikki maksaa ja hinnat nousee, esim. opiskelija-ateria, paikallisbussin
kertamaksu, vuokra. Ja kaiken tämän keskellä opintotuki pysyy samana vuodesta
toiseen, argh. Hyvästi mm. saunavuoro ja autopaikka, monipuolinen ruoka sekä
elokuvissa käyminen.”
”Kevään työnhakuaika kesää varten AINA päällekkäin pahimman tenttivaiheen
kanssa!”

Jaksaminen on monella koetuksella. YTHS:lle kohdistuvia valituksia tuli melko vähän,
mutta yksinäisyyttä ja ihmissuhdeongelmia löytyy opiskelijoilta kyllä. Myös kiusaaminen
puhutti.
”Opiskelijat eivät kiinnosta yliopistoa. Tärkeää on läpäisy, se kuinka opiskelija
siirtyy sisään ja äkkiä pois, ja tuottaa rahaa. Oppimistulokset, opiskelijoiden
hyvinvointi saati yhteiskunnan osaamistason ja sivistyksen lisääminen ovat
tavoitteita, jotka on hylätty jo aikoja sitten. Näkisin mielelläni enemmän
huolenpitoa opiskelijoista. Sitä, että todella välitettäisiin siitä, miten opiskelijoilla
menee. Edes jonkun pitäisi edes jossain vaiheessa kysyä jokaiselta opiskelijalta,
osaatko tehdä ruokaa? Oletko löytänyt asunnon? Osaatko opiskella? Voitko hyvin?
Jaksatko?”

Ruokaan liittyvät valitukset olivat ehkä yliedustettuina ruokaloiden edustalta kerätyillä
valituspisteillä. Kasvisruuan ravintoarvoista oltiin edelleen huolissaan ja salaattipöytiä
kaipailtiiin moneen paikkaan. Rakentaviakin ehdotuksia tuli, mutta myös hieman
ekstistentiaalisempia kysymyksiä.
”Ostakaa kaikki Sonaatin osakkeet. Mikäli ei mahdollista, purkakaa yhtiö. Olisiko
aika siirtyä rengistä isännäksi, nynnyt?”
”Viha pastoihin! Miksi ne ovat olemassa?!”

Vastakkainen sukupuoli tuntuu olevan ikuisuusongelma, puhumattakaan parisuhteiden ja
opiskelun yhteensovittamisesta.
”Miksi miehet on niin vaikeita?”
”Naisia on niin saatanan vaikea ymmärtää.”
”En saanut pesää viikonloppuna ja nyt on liian aurinkoinen sää opsikelullekkin!”
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Valitusviikoista valittaminen on ihan oma valittamisen lajinsa.
”Tämä valitus koskee tätä valitusviikkoa. Tekisitte mielummin rakentavan kritiikin
viikon jossa ihmiset voivat antaa rakentavaa palautetta heitä harmittavista
asioista. Joten sen sijaan että valitetaan huonosta ruuasta, kerrottaisiin miten
ruuasta saataisiin parempaa. Tai sen sijaan että valitetaan tylsistä opettajista,
kirjoitettaisiin miten he voisivat parantaa luentojensa ilmapiiriä. Tai sen sijaan että
valitetaan huonosta säästä, pidettäisiin turpa ummessa koska huonolle säälle ei
voi mitään.”

Opinnot
Opinnoista, opiskelijoista ja yleisesti opiskelusta tuli paljon valituksia melko tasaisesti
ympäri kampusta. Jotkin oppiaineet nousivat selvästi esiin, mutta mikään ei säästynyt
kriittiseltä palautteelta. Erityisesti opintopisteiden vaatiman työmäärän vaihtelu,
ryhmätyöt ja pakolliset läsnäolot valituttivat. ETenttimisen laajentamista ja
varauskäytäntöjen parantamista vaadittiin monessa valituksessa. Tenttitulosten
viipyminen nousi tälläkin kertaa esiin.
”Erilaisia oppimisen tyylejä ei huomioida riittävästi.Tenttipainoitteisuus on ulkona tästä
ajasta ja suosii hyvämuistisia ihmisiä (erityisesti työmuistin osalta).Tenteissä saatetaan
kysyä asioita, joilla testataan enemmänkin sitä, onko tietty kirja luettu, kuin ovatko kurssin
ydinasiat hallussa.Herää siis kysymys, onko opetushekilöillä itselläänkään selkeänä
mielessä se, mikä on kunkin kurssin olennaista ydintä?Kurssien sisällöt ja tavoitteet tulisi
siis olla selkeämmin yksityiskohtaisemmin määriteltyjä ja niissä tulisi sitten pitäytyä.”
”Ryhmätyöt SUCKS! Haluan olla itse vastuussa opinnoistani ja suorituksista – ryhmätöissä
on AINA vapaamatkustajia ja aikataulujen sopiminen on hankalaa.”

”eTentti-mahdollisuuksia kaikille opinpoluille, kiitos! Tietyissä tiedekunnissa eTentit todella
harvassa. :(”

”Graduryhmässä puhutaan vain siitä, millaisia virheitä ei pidä tehdä. En tiedä, miten gradu
tulisi tehdä, tiedän vain, että on tuhansia tapoja tehdä virheitä - yritän välttää niitä enkä
saa mitään tehdyksi.”

Kampus
Kampukseen, sen tiloihin ja tietohallintoon liittyviä valituksia tuli myös runsaasti.
Ehdottomasti yleisin valituksen aihe oli homerakennukset. Valitusviikkojen ajankohdasta
johtuen myös talvikunnossapidosta valitettiin paljon. Pyörien parkkeeraaminen ei
vieläkään onnistu valittajien mielestä tarpeeksi hyvin.
”Ärsyttää, ettei kampuksen rakennusten tilanteesta tiedoteta, kuin juuri ennen
rakennuksen sulkemista.”

”Ylistönmäen portaiden ja polun talvihuolto oli retuperällä. Etenkin fysiikan laitoiksen
portaat olivat välillä hengenvaarallisia.”
”Pyörätelineitä on aivan liian vähän. Pyörät kaatuu tuulessa kuin dominopalikat, sateella ne
kastuu. Suurin osa opiskelijoista käyttää pyörää, siksi pyöräilyasiat on laitettava kuntoon.”
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”Kirjastosta puuttuu hyviä ryhmätyötiloja joissa olisi tietokoneet eikä häiritsisi muita
pölinällä!”

Yhteiskunta ja sekalaisia
Yhteiskunnalliset ongelmat, paikalliset asiat ja kanssaihmiset keräsivät valituksia hyvin
monista eri syistä. Säästä johtuvista valituksista voi päätellä, että ulkoiluvaatteiden
alennusmyynnit tulisivat tarpeeseen opiskelijoille. Sekalaisissa valituksissa erityisesti
kanssaihmiset saivat paljon huomiota.
”Opiskelijakaupungissa ei ole yöbusseja! WTF?!”
”Jyväskylän kaupungin velat ja surkea taloudellinen tilanne. Tämä tarkoittaa, ettei mm.
opiskelijoiden elinolosuhteita parantaviin investointeihin ole varaa ainakaan kymmeneen
vuoteen. Opiskelijoiden pitäisikin nyt kysyä kuntavaaleissa, miksi ja miten tähän on tultu.”
”Ahdistaa miten maailma menee koko ajan kohti suuntaa, jossa inhimillisyyttä ja virheitä ei
sallita. Päättäjät, antakaa meidän elää ja olla nuoria, - kuten kerran olitte itsekin. Älkää
viekö (niitä naurettavan halpoja) tukikuukausia ja opinto-oikeutta pois, vaikka nuorena
abina kerran valitsinkin väärin ja nyt haluaisin kakkostutkintona tehdä kutsumustani.”
”VIHAAN TALVEA! (Ja kevättä.)”
”Mikkään ei mee kohtuuvella!”
”Frankfurtin koulun jutut ovat liian sekalaisia, jotta niistä sais punaisesta langasta kiinni!”
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