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Hallopedien kuulumisia 

 henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin johtokunnassa uuden esityksen mukaan  yksi 

vastaesitys, joka kuitenkin sai esittäjän lisäksi vain yhden kannattajan 

 opetusohjelma hyväksyttiin 

Ainejärjestöjen kuulumisia 

 Mentor  

o kevätkauden viimeinen kokous järjestetty 

o tekevät kannanoton liittyen kandien ohjaukseen ja arviointiin  ohjaajilla hyvin 

erilaisia vaatimuksia, halutaan saada yhtenäisemmäksi 

o elokkaalla on oma valintakoe, mutta ei ole varmuutta siitä, tuleeko olemaan 

jatkossa  omasta pääsykokeesta halutaan pitää kiinni, jotta koulutukseen 

hakeutuu sellaisia opiskelijoita, jotka todella haluavat juuri elokkaan ohjelmaan 

 OKA 

o muutto ja siihen liittyvät asiat pinnalla nyt 

o viimeinen kokous tulossa huomenna (8.5.) 

o keräävät palautetta harjoittelusta 

o Juvenes sulki Hämeenlinnassa ravintolansa kahden päivän varoitusajalla, mikä 

aiheutti harmia ja herätti närkästystä 

 ITU 

o harkitsevat kannanoton tekemistä eräästä opettajasta  ongelmana luennot, jotka 

eivät ole pakollisia, mutta joista ei kuitenkaan tule kunnollisia materiaaleja 

moodleen  moodlessa vain karkeat diat, ei niitä, jotka luennolla näytetään  

o harjoittelun työmäärä ja opintopisteet eivät vastaa toisiaan, lisäksi harjoitteluun 

liittyvät lomakkeet ovat epäselviä  viimeisin harjoittelutyöryhmän kokous 

peruttiin, seuraava vasta syksyllä  opiskelijoiden antamaa palautteita on kyllä 

hyödynnetty, mutta toimintatavat keikautetaan aina ylösalaisin, eikä vanhoja 

palautteita enää huomioida, joten joka vuosi lähdetään ikään kuin alusta liikkeelle 

 miettivät, mitä asialle pitäisi tehdä ja harkitsevat mahdollisesti kannanottoa 



o viimeinen kokous tulossa huomenna (8.5.) 

Gradu-ohjeet 

 ei juuri kommentoitavaa, vaikuttavat hyviltä 

 1 kriteerit tosin kummastuttivat  jos kaikki osa-alueet 1 tasoisia, gradua ei varmastikaan 

voi hyväksyä? 

African Care ry:n monikulttuurisuus- ja kehityskasvatushanke opettajankoulutuslaitoksille 

 koskee nimensä mukaisesti lähinnä luokanopettajaopiskelijoita  tarkoitus lisätä 

opettajaksi opiskelevien ja jo työelämässä olevien opettajien tietoisuutta erilaisista 

kulttuurisista taustoista ja niihin liittyvistä erityistilanteista 

 Salla ottaa asian esille Okan kokouksessa tällä viikolla 

Sähköiset tentit ja kesätentit 

 kaikki yhtä mieltä siitä, että sekä sähköisiä että kesätenttejä tulisi lisätä  

 sähköiset tentit helpottaisivat hirveästi tenttimistä ja olisivat helpompia myös ohjaajalle, 

kun esim. käsialaongelmat voitaisiin välttää  erityisesti kypsyysnäytteet pitäisi saada 

sähköisiksi 

 sähköisestä tentistä saa usein lyhyen palautteen, mikä on hieno juttu 

 sivuaineissa sähköisiä tenttejä kyllä on, mutta pääaineessa hyvin vähän 

 päätettiin tehdä asiasta kannanotto syksyllä  voitaisiin esittää valmis ratkaisumalli 

kursseista, jotka voi tenttiä kesätentteinä ja sähköisesti  asia uudelleen esille heti syksyllä 

ja oma kokous tätä varten 

Henkilökunnan rekry 

 opiskelijoiden pitäisi saada olla mukana  Emmi ottaa Suorantaan yhteyttä ja kysyy 

tarkempia tietoja ja päästäänkö mukaan (miten toimitaan, mikä aikataulu jne.) 

 mietitään kysymyksiä  saa laittaa kopo-listalle, jos tulee ideoita  

 halutaan ehdottomasti olla mukana 

Muita esille nousseita asioita 

 huoli siitä, tuleeko uusiin kursseihin tarpeeksi suoritusmuotoja  näyttää hyvältä, mutta 

tarkkaillaan syksystä alkaen, miten toteutuu 

 ainejärjestötilaan kone ja tulostin? 

 Susanna lähtee syksyksi vaihtoon ja joutuu luopumaan varahallopedin pestistä  lopullista 

vahvistusta vaihdosta ei ole vielä tullut, mutta Susanna ilmoittaa heti, kun asia varmistuu 

 voitaisiin järjestää yhteinen illanvietto tai vastaava syksyllä  
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