
MUISTIO Kopo-jaoston 3. tapaaminen 

5.9.2012 klo 13 Hallitusneukkari (Virta 127) 

Paikalla: 
 
Tiia-Liina Puupponen, sihteeri 
Outi Kattelus 
Juho Dickman 
Salla Mäkinen 
Tytti Tolvanen 
Emmi Yli-Luoma 
Anne Miettinen 
Sanna-Mari Salonen 
 
Ainejärjestöjen kuulumisia 

• Ainejärjestöillä ei vielä juurikaan kuulumisia. Okalla muuttoa ja tavaroiden kantoa, 
muillakin syksy vasta käynnistymässä. Mentor pitänyt syksyn ensimmäisen kokouksensa. 
Reettoreiden osalta vielä hieman epäselvää, kuka alkaa käydä aktiivisesti kopo-jaoston 
kokoontumisissa, luultavasti kuitenkin Anne Miettinen tai Jenna Vehka-Aho, jotka ovat 
molemmat vokologian opiskelijoita. 

Hallopedien kuulumisia 

• Johtokuntaan on nimitetty uusi varajohtaja, Tiina Kujala. 
• Tähän mennessä on tehty lähinnä vuosisuunnittelua, käsitelty siirtymäsäännöksiä ja 

keskusteltu uusien opiskelijoiden määristä ensi lukukaudelle. 
• Gradujen arviointikriteerit muuttuvat. Epäselvää kuitenkin on, onko uusi arviointiasteikko 

(1-5) käytössä 1.8.2012 alkaen vai vasta 1.1.2013 alkaen. Emmi Yli-Luoma selvittää asian ja 
tiedottaa siitä. 

• Johtokuntaan on tulossa paljon kokoonpanomuutoksia. Neljälle jäsenelle on myönnetty 
ero. Tämän lisäksi yhdelle varsinaiselle opiskelijajäsenelle ja yhdelle varajäsenelle on myös 
myönnetty ero. Opiskelijajäsenet valitaan syyskuun aikana. 

Hallopedihaku 

• Johtokuntaan haetaan yhtä varsinaista opiskelijajäsentä ja yhtä varajäsentä. Haku loppuu 
tämän viikon perjantaina, 7.9., jonka jälkeen puheenjohtajajaostolla ja kopo-jaostolla on 
noin viikon sisällä haun loppumisesta mahdollisuus yhteisessä tapaamisessa kommentoida 
hakemuksia ja tehdä hakemusten perusteella suositus Tamylle. Tiia-Liina selvittää onko 
hakemuksia mahdollista kommentoida vielä alkuviikosta viikolla 38. 

Kielten pääaineopintojen hyväksiluku toisiin tutkintoihin  automaattisesti 3 



• Entiset kielten pääaineopiskelijat saavat automaattisesti kasvatustieteiden tutkintoon 
hyväksiluetuista kielten kursseista arvosanan 3, mikä on koettu epäoikeudenmukaiseksi. 
Tiia-Liina ottaa kielikeskukseen päin yhteyttä ja selvittää miksi näin on ja onko asialle 
mahdollista tehdä jotain. 

Pedagogisten opintojen pääsykokeiden pisteet 

• Pedagogisiin opintoihin hakevat eivät saa tietää pääsykokeista saamiaan pisteitä. Erityisesti 
karsitut opiskelijat ovat kiinnostuneita pisteistään, jotta he osaisivat paremmin 
valmistautua seuraavan vuoden kokeisiin. Pisteytyksiin kaivattaisiin läpinäkyvyyttä. Tiia-
Liina kysyy tästä Arja Tahvolalta ja Leena Pohjasmäeltä, selvittää onko asialle mahdollista 
tehdä jotain ja tuo asian uudelleen keskusteluun seuraavassa kokouksessa. 

Harjoittelutuki  kaikki eivät saa  valmistuminen viivästyy 

• Elokkaan puolella harjoittelutuen saa 24 opiskelijaa vuodessa, vaikka vuosittain 
sisäänotettujen opiskelijoiden määrä on huomattavasti suurempi ja näin ollen useampi 
tarvitsisi tuen. Monien opiskelijoiden valmistuminen viivästyy, sillä harjoittelu on 
pakollinen ja harjoittelupaikkaa on lähes mahdotonta saada ilman tukea. Tukea voi hakea 
vain kerran vuodessa ja se myönnetään syventävien opintojen opintopistemäärän 
perusteella. Tiia-Liina tiedustelee Leena Pohjasmäeltä, onko tuen saajien tai tuen määrään 
mitään mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuo asian uudelleen keskusteluun seuraavassa 
kokouksessa. 

Kannanotto sähköisistä tenteistä ja kesätenteistä 

• Sähköisiä tenttejä halutaan lisätä. Ne helpottavat paitsi opiskelijan myös henkilökunnan 
työtä, sillä tenttimisestä tulisi huomattavasti nykyistä joustavampaa. Erityisen tärkeää olisi 
saada kypsyysnäytteet sähköisiksi tenteiksi. Tehdään tästä kannanotto yksikölle. 

• Oma tapaaminen tätä varten viikolla 38 tai 39. Tiia-Liina tekee doodlen. 
• Kaikki kartoittavat, mitä oman opintosuunnan kursseja olisi mahdollista tenttiä sähköisesti, 

jotta kannaria varten voidaan sovitussa tapaamisessa miettiä myös valmiita 
ratkaisuehdotuksia. 

Kannanotto kandiarvioinnista 

• Kandien arviointi ja ohjaus ovat hyvin epätasa-arvoisia, sillä jokaisella ohjaajalla on aivan 
omanlaisensa vaatimukset ja ohjeet. Arviointiin ja ohjaukseen on saatava jotain 
yhtenäisyyttä, esimerkiksi yhteinen arviointiasteikko. 

• Tiia-Liina kysyy myös tästä asiasta Leena Pohjasmäeltä ja Arja Tahvolalta ja selvittää, onko 
jonkinlaista yhdenmukaistamista tarkoitus tehdä esimerkiksi Arjan viime keväänä 
opiskelijoilta keräämien ohjauspalautteiden pohjalta. 



• Jos muutosta ei ole tiedossa, tehdään myös tästä asiasta kannanotto yksikölle. 
Suunnitellaan kannanottoa samassa kokouksessa, kuin sähköisten tenttien ja kesätenttien 
kannanottoa. 

• Tiia-Liina myös etsii kevään palautteet ja tuo ne viikon 38/39 kokoukseen mukaan. 

Meta  muita mielen päällä olevia asioita 

• Kursseille ei mahdu 
• Opinnoissa eteneminen hankaloituu, kun kursseille pääsy on vaikeaa. 
• Tällä hetkellä ongelmat menevät vielä uudistuksen piikkiin, mutta tarkkailemme, miten 

tilanne kehittyy ja puutumme tarvittaessa myöhemmin asiaan. 
• Tarkkailemme myös sitä, miten vaihtoehtoiset suoritusmuodot toteutuvat kursseilla. 

Jokaisella kurssilla oltava useampia tapoja suorittaa kurssi. 

 


