
 
Aihe: Kopojaoston kokous 2/2017 

Aika ja paikka: 21.2.2017 klo 12:30 / Åkerlundinkatu 5, 33500 Tampere 

Paikallaolijat: Eemeli Lahtinen, Jan Varpanen, Ilona Taubert, Carita Siren, Miikka Mäkirinta, 

Jenny Priiki ja Annariikka Paatola 

 
1. Ainejärjestöjen kuulumiset: 

 
OKA ry:  

- Valinnaisten opintojen muutos mietityttää ja puhututtaa fuksien keskuudessa. Muutos 

on aiheuttanut sekavuutta opiskelijoiden kesken ja vaikeutta opintojen suunnittelua, 

sillä opiskelijat eivät koe saavansa tukea muutoksessa edes vastuuopettajilta. 

ITU ry:  

- ITU:n sisällä puhututtaa opettajien laadunvalvonta. 

- ITU:n kopot pyrkivät tekemään yhteistyötä VAKA-tiimin kanssa. Yhteistyötä pyritään         

kehittämään esimerkiksi tuomalla VAKA-tiimin tietoon opiskelijoiden kuulumisia noin        

pari kertaa vuodessa. 

Mentor ry:  

- Ei ilmoitettavaa. 

TamAus ry:  

- Vetoomus kielikasvatuksen asemasta. Kielikasvatuksen vastuudidaktikkona toimii      

tällä hetkellä yksi toimihenkilö, jolla on hoidettavanaan neljä eri kieltä. Kaikkien           

kielien ja opiskelijoiden huolehtiminen on yhdelle didaktikolle liian suuri vastuu, joka           

näkyy opiskelijoiden opetuksen laadussa, pienien kielien näkökulman jalkoihin        

jäämisessä ja didaktikon ylityöllistymisessä. Vetoomuksessa toivotaan, että       

didaktikkojen määrää nostettaisiin vähintään kahteen, jotta laadukas opetus ja         

opetushenkilöstön hyvinvointi saadaan taattua. 

Hallopedit: 

- Tiedekuntaneuvoston kokous pidetään 22.2. Asialistalla ei ole erityistä valmistelua         

vaativaa asiaa. Odotettavissa lienee henkilöstövalintatyöryhmien opiskelijaedustajien      

rekryjä. 

 

Työryhmät: 



OKE 

- OKE:n opiskelijajäsenet saavat asialistan ennen kokousta, jonka jälkeen edustajat         

katsovat  

- Kokouksessa puhuttiin sähköisen palautejärjestelmän käytöstä ja sen käyttöasteesta.        

EDU:ssa palautetta kerätään keskimääräisesti kiitettävä määrä, mutta ei läheskään         

jokaiselta kurssilta. Kokouksessa pohdittiin, kuinka palautejärjestelmän käyttöä       

saadaan parannettua ja kuinka opiskelijat saadaan tietoisiksi järjestelmän        

olemassaolosta ja käytöstä. 

 

Kopo-jaoston kokouksessa keskusteltiin palautejärjestelmän käytöstä opiskelijoiden      

näkökulmasta. Keskusteltiin yhteisestä infopläjäyksestä, jonka opiskelijat koostavat ja        

laittavat omille foorumeilleen, jotta opiskelijat tulevat tietoisiksi palautteenannon        

merkityksestä. Kokouksessa sovittiin, että Jenny Priiki ja Annariikka Paatola         

koostavat pläjäyksen palauteenannosta. 

- Opetussuunnitelmatyötä käynnistellään EDU:ssa pikkuhiljaa. Jokaisen     

koulutussuunnan kehittämiselle on määritetty vastuuopettajat, jotka ovat vastuussa        

kehittämisen lisäksi myös hyväksilukukäytänteistä. Vastuuopettajat toimivat      

opiskelijoille myös hyvänä väylänä saada tietoa eteenpäin opiskelijoiden toiveista ja          

kehityskohteista liittyen opetussuunnitelmatyöhön. 

- Vuoden 2018 opiskelijasisäänotot tulevat olemaan samat kuin vuonna 2017. Vuoden          

2017 sisäänotot ovat samansuuntaiset vuoden 2016 ottojen kanssa, ainoana erona          

luokanopettajien sisäänoton joka nostettiin 70 opiskelijasta kahdeksaankymmeneen. 

 

Kumppanuustyöryhmä 

- Kumppanuustyöryhmä kokoontui kerran. Kokouksessa pohdittiin eri      

kumppanuusverkostoja ja EDU:n asemaa verkostoissa. Erityisesti kokouksessa       

nousivat esille käytännön opetuksen ja tutkimuksen kumppanuus sekä EDU:n         

linkittyminen eri työelämäkentän toimijoihin. 

- Kokouksessa ideoitiin EDU:lle uutta gradupankkia, jonne EDU tuottaa helposti         

lähestyttäviä tiivistelmiä graduista ja jonne kenttä voi tuottaa erilaisia graduaiheita,          

jotka nousevat työelämän tarpeista. Gradupankin tarkoituksena olisi lähentää        

tiedekuntaa ja kenttää ja mahdollistaa opintojen tiiviimpi kiinnittyminen työelämään. 



- Kokouksen jälkeen opiskelijoiden keskuudessa nousi myös idea EDU:n yhteisestä         

työelämäpäivästä, jonka aikana opiskelijat pääsisivät tutustumaan erilaisiaan       

työelämäasioihin. 

Opetuseknologiatyöryhmä 

- Ei ilmoitettavaa. 

Kv-työryhmä 

- Ei ilmoitettavaa. 

Opiskelijavalintatyöryhmä 

- Ei ilmoitettavaa. 

  

2. Valitut opiskelijaedustajat työryhmiin 

OKE 
- Jan Varpanen (vaka) 
- Veera Kerosuo (lo) 
- Eemeli Lahtinen (ao) 
- Riikka Anttonen (elokas) 

 
Kansainväliset asiat 

- vars. Maria Kesola (elokas) 
- vara. Hanna Karkulehto (lo) 

 
Teknologia 

- vars. Miikka Mäkirinta (elokas) 
- vara. Riikka Anttonen (elokas) 

 
Opiskelijavalinnat 

- vars. Katri Jurvakainen (lo) 
- vara. Lottaliina Savolainen (lo) 

 
Kumppanuus 

- vars. Sara Komulainen (lo) 
- vara. - 

 

3. META 

Ei ilmoitettavaa. 

 

 

 



 


