
MUISTIO Kopo-jaoston 1. tapaaminen 

4.4.2012 klo 17 Itula 

Paikalla: 

Tiia-Liina Puupponen, sihteeri 
Outi Kattelus 
Salla Mäkinen 
Antti Hiitti 
Emmi Yli-Luoma 
 
Ainejärjestöjen kuulumisia 

 OKA  

- uudistus meni aiemmin vähän ohi siirron takia  

- nyt opiskelijat ovat kuitenkin heränneet ja sivuaineista on noustu kommentoimaan ja 

pelko niiden poistumisesta tai vähentämisestä on kova 

- muuten suhtauduttu myönteisesti 

- siirtymäaika mietityttää myös, samoin erityispedagogiikan kohtalo (muuttuu ilmeisesti 

erityiskasvatukseksi)  luvattu, että saa suorittaa ainakin aloitetut opinnot loppuun 

- jos erityispedagogiikka lopetetaan nyt, tavoitteena olisi saada se takaisin 

 TamAus  

- jäsenistöä kiinnostaa lähinnä se, mitä tapahtuu sinä vuonna, kun itse tekevät 

pedagogiset 

- opiskelijat tyytyväisiä siihen, että aineenopettajan pedagogiset säilyvät ja niitä on 

tarkoitus kehittää 

 ITU 

- jäsenistö kysellyt lähinnä erityispedagogiikasta ja soiton opetuksesta, jota ei ole tänä 

vuonna järjestetty (pakollinen opintopiste, joka suoritetaan joko kitarasta tai pianosta) 

 järjestetäänkö jatkossa? 

 Mentor 

- uudistus otettu melko hyvin vastaan 

 

Yhteydenpito ainejärjestöjen ja hallopedien välillä 

 ollut eri ainejärjestöissä vaihtelevaa: toisissa aktiivista, toisissa lähes olematonta 

 Kasvon toivotaan tuovan tähän parannusta  tietoa tasapuolisesti kaikille kaikilta 

 toivottiin koontia siitä, mitä johtokunnan kokouksissa on viime aikoina ollut ja 

mahdollisesti myös vähän tulevasta  Emmi lupasi tehdä 

 jatkossa toivottiin myös, että joku hallopedeista kirjoittaisi lyhyen koonnin aina jokaisen 

johtokunnan kokouksen jälkeen 



Hyvä opettaja -kilpailu 

 OKA:lta ehdotetaan Jouko Pullista, muualta ei ainakaan toistaiseksi ehdokkaita 

 

Toiveita kopo-jaoston toimintaan liittyen 

 tarkoitus järjestää kokoontumisia aina tarpeen mukaan 

 toivottiin, että tapaamisia voisi järjestää lyhyelläkin varoitusajalla, mikäli tarvetta ilmenee 

 syksyllä mahdollisesti tarve kokoustaa useammin  varsinkin Hämeenlinnalaisten kannalta 

tämä olisi tärkeää, sillä erityisesti aluksi tulee varmasti paljon kopo-asioita 

 kokoontumisia voisi pitää esimerkiksi aina johtokunnan kokousten jälkeen 

 kopo-jaoston listalle voi laittaa viestiä jos haluaa ehdottaa kokoontumista tai vaikka vain 

keskustella jostakin asiasta 

 

Hallopedien kuulumiset 

 opetussuunnitelma meni helmikuun lopussa sujuvasti läpi, ei eriäviä mielipiteitä 

 henkilöstösuunnitelma jätettiin pöydälle, uutta henkilöstösuunnitelmaa ehdotettiin 

 määräaikaisia työntekijöitä karsitaan paljon, tarkkaa lukumäärää ei tiedossa  huoli siitä, 

pysyykö matikan aineenopettajien määrä tarpeeksi korkeana 

 kv-maisteriohjelma vielä epäselvä 

 

Muita esille nousseita asioita 

 tietokoneita tulisi saada lyhyeen käyttöön Virran käytäville (myös tulostusmahdollisuus)  

tällä hetkellä käytössä vain yksi mikroluokka, jossa usein opetusta 

 seuraava kokoontuminen ke 9.5.2012 


