
MUISTIO Kopo-jaoston 5. tapaaminen 

25.10.2012 klo 17.30 Hallitusneukkari (Virta 127) 

Paikalla: 
 
Tiia-Liina Puupponen, sihteeri 
Emmi Yli-Luoma 
Laura Kivenmäki 
Outi Kattelus 
Maija-Kaisa Innanen 
Tytti Tolvanen 
Anne Miettinen 

• Hallopedien kuulumisia ja uusien hallopedien esittäytyminen 

o Maija-Kaisa Innanen ja Laura Kivenmäki olivat molemmat paikalla ja esittäytyivät. 

o Johtokunnassa on keskusteltu itsearvioinnista. Hallopedit ovat olleet tyytyväisiä 

siihen, miten hyvin heidät on otettu huomioon ja tämä on erityisesti yksikön 

johtajan ansiota. Kehittämisehdotuksia oli kuitenkin myös. Kokouksiin tuotavat asiat 

olisi jatkossa valmisteltava paremmin ja ensi vuodeksi olisi myös hyvä laatia 

tarkempi vuosikello siitä, mitä on luvassa esimerkiksi päätöksien kannalta. Näin 

hallopedit ehtisivät paremmin selvittää opiskelijoiden mielipiteitä erilaisista 

asioista. Toinen suurempi esillä ollut asia on meneillään oleva henkilöstön 

rekrytointi, josta selviää loppuvuodesta lisää. Ainakin osa rekrytointiprosesseista 

jatkuu vielä kevään puolella. 

• Ainejärjestöjen kuulumisia 

o Reettorit 

 Helsingin puheviestijät ovat tulossa ensi viikolla (vk44) käymään. Ohjelmassa 

on muun muassa vierailu Ylelle. 

 Tulossa on myös bileet, joissa hallitus esittäytyy ja samalla rekrytään väkeä 

uuteen hallitukseen. 

o Itu 

 Syyskokous pidetään ensi torstaina. Hallitukseen rekrytointi on ollut aika 

olematonta. Porukkaa on kyllä tulossa, mutta ainakin puheenjohtajan pestin 

täyttämisessä on vielä haasteita. 



 Tarkoitus tehdä jatkossa kopo-toimintaa näkyvämmäksi, mikä on merkitty 

myös Itun Tosuun. Tämä voisi kasvattaa opiskelijoiden kiinnostusta kopo-

toimintaa kohtaan. 

 Hiipunutta yhteistyötä oman ohjelman henkilökunnan kanssa on tarkoitus 

viritellä uudestaan.  

o Mentor 

 Tulossa paljon tapahtumia. 

 Syyskokous 19.11. Vaikuttaa siltä, että hallitus saadaa aiempaa helpommin 

kasaan, sillä kiinnostuneita tuntuu olevan. 

o Oka 

 Oka ry on keskittynyt viime aikoina käytännön asioihin, esim. miten okan 

alla toimivat harrastusjärjestöt jatkavat toimintaansa Tampereella ja mihin 

tulevaisuudessa käytetään rahoja (rahoituksen muuttuessa). 

 Tulossa myös pikkujouluja ja muita juhlia. 

• Hallopedihaku 

o Hallopedihaun kriteerit ovat nyt valmiit ja hyväksytyt. Ainejärjestökierroksella niihin 

tuli ainoastaan yksi kommentti. 

o Itse hallopedihaussa on ollut vain vähän hakijoita. Yritetään vielä kannustaa ihmisiä 

hakemaan.  

o Haku päättyy maanantaina 29.10. klo 16. 

• Kielten pääaineopintojen hyväksiluku toisiin tutkintoihin 

o Tiia-Liina oli asiasta yhteydessä koposihteeriin, joka lupasi ottaa yhteyttää 

kielikeskukseen ja pitää meidät ajan tasalla asian etenemisestä. 

• Sähköiset tentit ja kesätentit  kannanoton valmistelua 

o Salla selvitti Tarja Koivusaarelta lo-opiskelijoiden monialaisten opintojen ja 

sähköisten tenttien yhteensopivuutta. Tarjan mukaan ainoastaan matemaattiset 

aineet eivät sovellu sähköisiin tentteihin. Hänen mukaansa paljon riippuu kuitenkin 

opettajan omasta asenteesta. Näillä puheilla mm. äidinkieli ja kirjallisuus, liikunnan 

tentit, maantieto jne. on mahdollista tenttiä sähköisesti. Taito- ja taideaineet 

luonnollisesti ovat oma lukunsa. 

o Lto-opiskelijoiden kelpostavien opintojen soveltuvuudesta oli vielä hieman 

epävarmuutta. 



o Perusteluina käytetään esimerkiksi sitä, että sähköiset tentit ovat helppoja sekä 

opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta. E-tenttipalvelu on helppo käyttää 

eivätkä tentit ole ainoastaan yleisten tenttipäivien varassa, mikä joustavoittaa ja 

nopeuttaa opintoja. Sähköinen tentti lähtee opettajalle arvioitavaksi vasta, kun 

opiskelija on suorittanut tentin. Keskeytetyt tentit eivät siis lähde tyhjinä 

arvioitavaksi, mikä helpottaa opettajien työtä. Kypsyysnäytteitä varten ei 

puolestaan tarvitse varata erikseen tilaa ja hankkia valvojaa. Lisäksi sähköiset tentit 

ovat ekologisia. 

• Kandin ohjaus ja arviointi 

o Tiia-Liina kävi keskustelemassa Jorma Vainionpään kanssa kandiohjauksesta ja -

arvioinnista ja välitti hänelle viime kokouksessa mietityt asiat. Jorma vei puolestaan 

asiat kandiohjaajien palaveriin, jossa ne otettiin ilmeisen hyvin vastaan ja vietiin jo 

ainakin osan ryhmien käytäntöön. Jorman lähettämä muistio on lähetetty kopo-

jaoston listalle. Jatkossa kanditapaamisissa on mukana myös opiskelijaedustus. 

• Meta  muita mielen päällä olevia asioita 

o Veera ja Tiia-Liina kävivät tapaamassa hallintohenkilökuntaa. Tapaamisessa 

keskusteltiin opiskelijoiden näkemyksistä siitä, miten syksy on mennyt. Keskustelua 

käytiin muun muassa kursseille pääsystä ja siihen liittyvistä ongelmista. Jonolakia ei 

ole täysin noudatettu, sillä se ei ole ollut kaikissa tapauksissa kokonaisuuden 

kannalta järkevää. Hallintohenkilökunta ehdotetti, että jonolakia voisi muotoilla 

hieman uudestaan ja lisätä siihen harkinnanvaraisen jouston mahdollisuuden. Tämä 

sai kopo-jaostossa kannatusta, kunhan systeemi tehdään läpinäkyväksi ja kurssien 

pakollisuus/vapaaehtoisuus huomioidaan eivätkä päätökset ole mielivaltaisia. 

Kokouksessa päätettiin myös, että vastaavia tapaamisia järjestetään jatkossa siten, 

että paikalla on hallintohenkilökunta ja yksikön varajohtaja Tiina Kujala sekä 

opiskelijoista kaikkien yksikön ainejärjestöjen puheenjohtajat ja kasvosta 

puheenjohtaja ja kopo-jaoston koollekutsuja. Tapaamisia järjestetään kolmesti 

vuodessa, kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Marras-joulukuussa pidettävässä syksyn 

toisessa tapaamisessa ovat mukana ainejärjestöjen uudet puheenjohtajat ja kasvon 

vanhat ja uudet edustajat. 

o Kurssien työmäärät on koettu erilaisiksi. Työmääristä olisi hyvä muistuttaa sekä 

opiskelijoita että ohjaajia ja tehdä läpinäkyväksi esimerkiksi sellaiset tiedot, kuinka 



monta kirjan sivua yksi opintopiste vastaa. Lähdetään siitä, että poolien 

opiskelijaedustajat pitävät tätä esillä poolien kokoontumisissa ja Tiia-Liina puhuu 

asiasta Kasvon hallitukselle. 

o Palautetta tulisi jatkossa kerätä enemmän ja sitä olisi hyvä samassa yhteydessä 

kerätä myös opintojen kuormittavuudesta. 

o Tiia-Liina tekee doodlen seuraavan kokoontumisen ajankohdasta. 

 


