
MUISTIO Kopo-jaoston 6. tapaaminen 

28.11.2012 klo 17 Hallitusneukkari (Virta 127) 
 
Paikalla: 
 
Tiia-Liina Puupponen, sihteeri 
Outi Kattelus 
Laura Kivenmäki 
Maija-Kaisa Innanen 
Olli Pusa 

• Ainejärjestöjen kuulumisia 

o Itu 

 Viiniä ja valitusta -tapahtuma järjestetty, jotta opiskelijat pääsevät 

kertomaan huolistaan. Luvassa myös kike-iltoja (kivaa kehittämistä). 

 Kritiikkiä on tullut kovasti siitä, että harjoittelupaikkoja on paljon 

ympäryskunnissa ja matkakustannukset ovat opiskelijoiden omalla vastuulla. 

Harjoittelupaikkoihin ei myöskään pääse aina julkisilla, eikä tästä aina 

ilmoiteta etukäteen. Asia on viety Sooliin, jossa siihen on luvattu puuttua. 

 Syyskokous pidetty ja uusi hallitus tiedossa, mutta kopo-vastaava valitaan 

vasta järjestäytymiskokouksessa. 

 Ensi vuosi on Itussa kopon kehittämisen aikaa. Lisäksi panostetaan erityisesti 

hallituksen perehdytykseen. 

o Oka 

 Syyskokous järjestetään pe 30.11., mutta kopo-vastaava selviää vasta 

järjestäytymiskokouksessa. 

o Mentor 

 Syyskokous on pidetty ja uusi hallitus valittu. Kopo-vastaavaksi valittiin Petra 

Ruusunen. 

o Reettorit 

 Uusi hallitus on valittu. 

• Hallopedien kuulumisia 

o Johtokunnan kokousta ei ole ollut viime tapaamisen jälkeen. Johtokunnan 

aamupuuro/aamukoulu tulossa 12.12. Vuosikellon suunnittelu on siellä tapetilla. 

• Kielten pääaineopintojen hyväksiluku toisiin tutkintoihin 



o Joachim välitti kielikeskuksen johtajan yksiselitteisen viestin, jonka mukaan 

kielikeskus ei voi vaikuttaa asiaan, sillä määräykset tulevat suoraan laista. 

Kielikeskuksen johtaja kehotti kuitenkin kääntymään ruotsin kielen vastuuopettajan 

puoleen, mikäli opiskelijat ovat halukkaita korottamaan arvosanojaan. 

o Tiia-Liina pyytää Joachimia selvittämään miten asia on muissa yliopistoissa. 

• Sähköiset tentit ja kesätentit 

o Tehdään pieniä muutoksia sanavalintoihin, mutta viedään muuten sellaisenaan 

Kasvon hallituksen hyväksyttäväksi. 

• Kandin ohjaus ja arviointi 

o Kandiohjaajien kokouksessa oli paikalla ainoastaan kolmannes ohjaajista ja lisäksi 

opiskelijaedustajina Outi ja Tiia-Liina. Kokouksessa käytiin keskustelua lähinnä 

arviointilomakkeesta ja -taulukosta, sähköisistä kypsyysnäytteistä ja 

muotoiluohjeista. Muotoiluohjeiden yhteydessä pohdittiin sitä, pitäisikö meillä olla 

oma laaja opas, jossa olisi ohjeet myös viittaukseen, vai ainoastaan lyhyt ohje 

muotoiluseikoista, kuten fonttikoosta, marginaaleista, riviväleistä ja niin edelleen. 

o Maija-Kaisa kertoi, että puheviestinnässä on olemassa 6 sivun ohje, jonka avulla 

tutkielmat tehdään. Meillä voisi olla järkevää olla samanlainen. Myös wikipohja 

voisi olla mahdollinen. Sitä olisi helppo tarpeen mukaan päivittää. 

o Maija-Kaisa ja Outi ovat jatkossa kokoontumisten opiskelijaedustajat Tiia-Liinan 

lähtiessä kevääksi vaihtoon. He vievät nyt pohditut asiat seuraavaan kokoukseen. 

• Kurssipalaute opiskelijapalautejärjestelmässä 

o Tiia-Liina esitteli PA-tiimiin tuodun luonnoksen kurssipalautteesta 

opiskelijapalautejärjestelmässä. 

o Ei herättänyt muita kommentteja, kuin että hyvä, että kehitetään. 

• Meta  muita mielen päällä olevia asioita 

o Kasvon uusi hallitus on valittu. Puheenjohtajaksi valittiin Emmi Yli-Luoma, 

varapuheenjohtajaksi Salla Jokinen ja hallituksen jäseniksi Olli Pusa ja Susanna 

Mäenpää. Olli Pusa ryhtyy mitä todennäköisimmin kopo-jaoston koollekutsujaksi ja 

oli mukana kokouksessa esittäytymässä ja tutustumassa jaostoon. 

o Palaute kopo-jaoston toiminnasta. 

 Asioita on saatu oikeasti aikaan, kun on nähty sopivasti. 

 Tapaamiset olleet rentoja, mikä on hyvä. 



 Ajankohdat olleet joskus hieman ongelmallisia. 

 Tiia-Liina kerää vielä lisää palautetta sähköpostilla. 


