
Puheenjohtajajaoston 2. kokous 27.3 klo 16.00, Virta 127 
Paikalla: 
Eeva Jäntti, Kalma ry 
Noora Korhonen, Kalma ry 
Janne Mikkola, Mentor ry 
Olli Ryynänen, OKA ry 
Mari Ahjokannas, Reettorit ry 
Milla Tukiainen, ITU ry 
Emmi Yli-Luoma, Kasvo ry; puheenjohtajajaoston koollekutsuja 
 
1. Järjestöjen kuulumiset ja ajankohtaiset asiat yksikössä 
Kalma:  

- Ei erikoista, kevätkokous pidetty 
- Perustapahtumia 

Mentor: 
- Kevätkokous pidetty 
- Työelämäpäivä tulossa, tuutorointi lähtenyt hyvin käyntiin 
- Alettu pitää enemmän yhteyttä muiden yliopistojen kasvatustieteilijöiden kanssa yhteisen 

facebook-ryhmän kautta 
ITU: 

- Paljon tapahtumia ollut, iso hallitus ja paljon vastaavia 
- Harjoittelun matkakustannukset puhuttaneet ja asiaa on viety eteenpäin 

Reettorit: 
- Hyvää kuuluu, sitsit pidetty nyt keväällä 
- Kopo-asioissa ei mitään uutta 
- 20 uutta fuksia tulossa, mikä on enemmän kuin viime vuonna 

OKA: 
- Ei erikoista, ihan hyvin menee 
- OKA lähtenyt mukaan uuden opiskelijan oppaaseen 
- Esi- ja alkuopetus aiheuttanut keskustelua ja asiaa viety eteenpäin 

Kasvo: 
- Kasvon kevätkokous pidetään to 18.4 klo 17 Virran hallitushuoneessa. Ainejärjestöillä on 

omat edustajansa kokouksessa. 
- Jaostojen toiminta lähtenyt hyvin käyntiin 

Yksikön kuulumiset: 
- Opetuksen ja opiskelun palautepäivä järjestetään 18.4 klo 14.00-16.00 Edu’s Cafessa 
- Kelpotiimiin tarvitaan luokanopettajaopiskelija opiskelijajäseneksi, Olli hoitaa asiaa 
- EDUsta kuvattu uusi esittelyvideo, julkaistaan viikolla 14 
- Johdon ja opintohallinnon kanssa pidettävän tapaamisen ajankohdasta ei vielä tietoa, 

yksikön johto kutsuu koolle 
 

2. Virran mikroluokka 
- Mikroluokan äänestys päättynyt ja tulos välitetty yksikön johdolle, opintohallinnolle sekä 

tila-asioista vastaaville. Ei vielä tietoa jatkotoimenpiteistä. 
 

3. Kursseille ilmoittautuneiden opiskelijoiden poissaolot 
- Asiaa käsitelty yksikön ops-työryhmässä, jossa on päätetty määrämuotoisen kirjeen 

lähettämisestä kurssiperumisen laiminlyöneille opiskelijoille. Keskusteltiin asiasta ja 
todettiin, ettei muita sanktioita pitäisi antaa.  



 
4. Vuoden opettaja ja vuoden kurssi/opintokokonaisuus 

- Yksikön johtaja toivonut, että opiskelijat tekisivät tällaiset valinnat yksikön sisäisesti. 
Päätettiin tehdä aiheesta kysely ja välittää se edu.opiskelijat -sähköpostilistalle. Tulokset 
voisi julkistaa yksikön palautepäivässä 18.4. 
 

5. Hallitusten yhteinen illanvietto 
- Yhteinen illanvietto voitaisiin järjestää viikolla 19. Ainejärjestöt tekevät alustavaa kyselyä 

aiheesta ja tarkempi ajankohta sovitaan viikolla 15. Kyseessä rento tilaisuus, joka alkaa 
näillä näkymin Edu’s Cafessa. Tarkoituksena on myös kerrata kevättä ja suunnitella syksyä. 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
- Keskusteltiin Kulttuuri- ja liikuntaviikosta, joka järjestettiin viikolla 12. 
- 3.4 pidetään Avolava-bileet Yo-talolla OKAn nelosvuosikurssin järjestämänä. 
- Erityispedagogiikan tilanne on harmillinen, sillä opintokokonaisuutta ei voi enää opiskella 

Tampereella. Päätettiin viedä asia kopo-jaostoon. 
- Syventävistä opinnoista kerätyssä palautteessa eräs 1.vuoden opiskelija kertonut, etteivät 

he ole perillä opinnoistaan juuri lainkaan, mikä aiheuttanut hämmennystä 
opintohallinnossa. Tämänsuuntaista palautetta ei ole kantautunut ainakaan 
puheenjohtajien korviin. 

 

 

 

 

 

 


