
Kopojaoston kokous 4/2016 
23.11.2016 
 
 

1. Kuulumiset: 
 

Ainejärjestöt: 
 

● Oka: Ei kuulumisia 
 

● Itu: Opettajan pedagogiset taidot ja niiden kyseenalaistaminen. Ollut puhetta 
vuosittain, mutta suojatyöpaikka suojaa. Seuraavassa kokouksessa puhetta 
tapauksesta todennäköisesti. 

 
● Mentor: Ei kuulumisia 

 
● Tamaus: Meillä vaihtui hallitus vuosikokouksessa 5.10.2016 ja uusi 

puheenjohtaja on Eemeli Lahtinen ja uusi kopo-vastaava on Carita Sirén. 
Viimeisin uuden hallituksen kokous oli 2.11. ja sen pohjalta ei ole mainittavia 
kopo-asioita. Seuraava kokous on ens ma 28.11., jossa keskustellaan mm. 
Norssin lukion toimivuudesta yliopistokampuksella ja sen vaikutuksista 
opetusharjoitteluun.  Uuden hallituksen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin :) 

 
● Kalma: Tällä viikolla syyskokous, jossa päätetään yhdistyksen 

lakkauttamisesta. Kiitos kuluneista vuosista! 
 
 

Hallopedit: 
 

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston uudet opiskelijaedustajat aloittavat 
tammikuun alussa: 
Jenny Priiki (vara Annariikka Paatola) 
Sakari Punnonen (vara Jan Varpanen) 
Pia-Christina Roth (vara Maria Kaakkolammi) 

 
Tiimit: 

 
● Opetuksen kehittämistyöryhmä: 

Käsitelty erikoistumisopintojen valintaprosessin uudistamista. Opiskelijat ovat  
ovat tehneet oman esityksensä, joka käsitellään seuraavassa kokouksessa 
7.12. 



 
● Opiskelijavalintojen kehittämisryhmä: 

 
- Valintaopas 2017 muuttuu enimmäkseen sähköiseksi  
- Opiskelijavalintojen kehittämisryhmä ei hyvin luultavasti jatka enää omana 

ryhmänään vaan oli keskustelua, että siirtyisi oken alle. Asiaa ei osannut kukaan 
varmaksi todeta. Valintakokeiden oikaisupyynnöt siirtynevät johtoryhmään. 

- OKM- on linjannut, että ylioppilastodistus painaisi jatkossa yhä enemmän 
opiskelijavalinnoissa. Tästä ryhmä kävi pitkän keskustelun ja tiedustelin, että kuinka 
velvoittavaksi tämä koetaan yksikön tasolla. Henkilökohtaisesti koen linjauksen 
huonona (yhden kokeen merkitys yksilön tulevaisuudelle) ja toin tämän työryhmälle 
esiin.  

- Lisäksi keskustelimme valintakokeiden kehittämisestä ja valintakriteerien 
läpinäkyvyydestä. Näissä asioissa ei tehty päätöksiä. 
(soveltuvuuskokeen havainnointiin ja elokkaiden erillisvalintaprosessiin lisää näkyvyyttä) 

 

● Opintojen ohjauksen tiimi: 
Kokous tulossa perjantaina 25.11. 

 
● Kelpoistavien opintojen tiimi:  

Ei ole ollut uutta kokousta monialaisten erikoistumisopintojen gaten jälkeen 
 

● Pedagogisten opintojen tiimi:  
Pedatiimin kokous oli 6.10.2016 
Kokouksessa oli keskustelua palautteen keräämisestä sekä sen tulosten 
jakamisesta. Tämän osalta ei tehty mitään ihmeellisiä päätöksiä. Esillä oli 
mm. ehdotus palautteen julkaisemisesta moodlessa.  
 
Toinen kokouksen puheenaihe oli luokanopettajien laaja-alainen harjoittelu. 
Ajatuksena oli mahdollisesti siirtää laaja-alaisen harjoittelun ajankohtaa 
myöhempään. Perusteluina oli luokanopettajaopiskelijoiden hidas 
valmistuminen. Monilla luokanopettajaopiskelijoilla harjoittelun jälkeen loput 
opinnot jäävät herkästi roikkumaan, koska harjoitteluiden jälkeen moni siirtyy 
ainakin osittain töihin, ja tämä hidastaa opintoja. Siirtämällä viimeisen 
harjoittelun ajankohtaa myöhemmäksi, harjoittelun jälkeisiä opintoja ei olisi 
jäljellä enää niin paljon, jolloin ehkä valmistumiseen olisi pienempi kynnys. 
Lisäksi harjoitteluiden koettiin olevan niin lähellä toisiaan, että niiden välissä 
käytävät opinnot tukisivat harjoittelun käytännön antia. Mahdollisen 



uudistuksen taustalla vaikuttaa varmasti pitkälti taloudelliset tekijät, koska 
yliopisto ei saa rahaa valmistuneista. Uudistuksella saataisiin opiskelijat 
valmistumaan ajallaan. Lisäksi tät perusteltiin myös 55 opintopisteen 
saavuttamisella vuodessa (en muista tätä sen tarkemmin). Asian tiimoilta 
ollaan ilmeisesti perustamassa jonkin tason suunnitteluryhmää tai ainakin 
asiasta oli tarkoitus ottaa selvää ja viedä jotenkin eteenpäin. Itse en osannut 
ottaa kovin suuresti tähän kantaan, koska elokas-opiskelijana en oikein tunne 
luokanopettajien opintoja ja sitä, miten ne kannattaisi rakentaa. Toivottavasti 
joku luokanopettajaopiskelija ottaisi tästä kopin, jos koette sen tarpeelliseksi :) 
 
→ OKALAISILTA KOMMENTTEJA ASIAAN? 
 
Tiimillä ei ole tulossa tänä vuonna enempää kokouksia. 

 
● Metoditiimi: Metodijutut siirtyy kasvatustieteiden tiimiin. Käsittelyssä oli kasa10 

palaute (ihan ok, kirjallisuusosion päivitystä mietitään) ja kasa11 kurssien 
tulevaisuus, et kuka niitä saadaan sit hoitamaan mut tilanne selkenee tän 
hetkisten lehtorirekryjen ratkettua. 
 

● Perusopintojen tiimi: ei kokouksia.  
 

● Aineopintojen tiimi: ei ole ollut kokouksia. 
 

● Maisteriopintojen tiimi: Ei ole ollut kokouksia. 
 

● Tilaryhmä: Tilaryhmän viimeinen kokous oli 1.11. Virtaan on tulossa uusia 
kalusteita. Jatkossa tilaryhmän asiat käsitellään johtoryhmässä. 

 
 
 
 
2. Erikoistumisopintojen valintaperusteet  

Opiskelijat ovat laatineet henkilökunnan luonnoksen pohjalta esityksen 
erikoistumisopintojen valintaprosessista vuodelle 2017. Esitys on ollut nähtävillä 
kopo-ryhmän facebookissa. Henkilökunta käsittelee asiaa seuraavassa OKE-tiimin 
kokouksessa 7.12. 
 

3. Tiimien uudistuminen 



Yksikön organisaatio uudistuu vuodenvaihteessa ja tiimejä karsitaan. Näillä näkymin 
OKE säilyy, mutta muita tiimejä yhdistellään. Kasvon kopo-vastaavat tiedottavat, kun 
asiasta saadaan varmaa tietoa. Tämänhetkiset tiimien opiskelijaedustajien pestit 
päättyvät siis tämän vuoden loppuun ja ensi vuoden alussa valitaan tiimeihin uudet 
opiskelijaedustajat. 

 
4. Kopo-jaoston kehittäminen 

Keskusteltiin, miten kopo-jaoston toimintaa voitaisiin kehittää ensi kaudella. 
Esille nousi seuraavia ehdotuksia: 

- kokoukset ennen johtokunnan kokouksia, jotta esityslistat voidaan käydä läpi 
(mahdollisesti aina samana viikonpäivänä samaan aikaan?) 

- hallopedit osallistuisivat mahdollisuuksien mukaan myös oman 
ainejärjestönsä hallituksen kokouksiin 

- kokousten lisäksi myös rennompia illanviettoja kopo-toimijoiden kesken 
- tänä vuonna käyttöön otettua google docsia pidettiin hyvänä systeeminä :) 


