
Kopojaoston kokous 4/2016 
27.9.2016 
 
 

1. Kuulumiset: 
 

Ainejärjestöt: 
 

● Oka: Ei kuulumisia.  
 

● Itu: Maisterivaiheen tulevia mahdollisia opiskelija rajoitteita ja niiden 
vaatimuksia kartoitetaan. 

 
● Mentor: Ei kuulumisia. 

 
● Tamaus: Riemuitaan Edulasta. Hallitus vaihtuu lokakuun alussa. Uusien 

tiedekuntien ja Kalman hautaamisen myötä Kasvoon jää enää neljä 
ainejärjestöä -> pyritään siihen, että Tamauksen rooli aktiivisempi 

 
● Kalma: Kerätään parhaillaan palautekyselyä opinnoista 

 
Hallopedit: 

Jenny: Johtokunnan edellinen kokous pidettiin elokuun lopussa. Siellä hyväksyttiin 

mm. kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja aineenopettajan pedagogisten 

opintojen valintaperusteet vuodelle 2017, esim. ensikertalaiskiintiö sama kuin tänä 

vuonna eli Vakavan kautta (lo ja vaka) 80%, muissa 70%. Lisäyksenä 1aiempiin 

vuosiin siirtohaun hakukohteena vuonna 2017 on nyt myös varhaiskasvatus. Sen 

kautta opiskelija saa oikeuden vain kasvatustieteen kandidaatin (KK)-tutkintoon. 

 

Tamyn kopo-valiokunnassa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö tämän vuoden 

ensikertalaiskiintiöiden toteutumista tarkastella, ennen kuin päätetään 

valintaperusteet vuodelle 2017, ts. onko prosentit kohdillaan. En ole varma, onko 

kiintiöistä mahdollista käydä keskustelua meidän yksikössä, koska kasvatusalalla 

sovittu yhteisistä ensikertalaiskiintiöiden prosenttiosuuksista. Jostain muistan 

kuitenkin kuulleeni, että noinkin iso prosenttiosuus (aloituspaikoista 

ensikertalaisille 80%) vastaisi Edun lukuja myös ennen ensikertalaiskiintiöiden 

käyttöönottoa (ainakin LO-puolella?) Jos jollain on asiasta tietoa niin tähän voi 

täydentää. :) Ja jos ei tietoa niin mua ainakin kiinnostaisi asiaa selvitellä! 

→ kysytään opintopäälikkö Marjo Korhoselta 



 

Edellisessä johtokunnan kokouksessa kävimme läpi myös Norssin tilajärjestelyitä, 

ts. lyhyesti lukion pysyvää siirtoa yliopistolle, lisäksi Muotialan koulun tilannetta 

(lähinnä johtokunnan kantaa asiaan.) Pöytäkirja löytyy oheisen linkin takaa 

Intrasta 

https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/johtokuntien-kokoukset/edu 

 

Muuta: Osallistuin myös 12.8. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn 

haastatteluun, jossa arvioitiin ruotsin kielen opettajankoulutusta TaYssa. Siellä 

keskusteltiin mm. siitä, kuinka vastata esim. lo-opiskelijoiden huoleen ruotsin 

kielen opetuksen riittämättömyydestä(ts. riittääkö yksi Kielikeskuksen kurssi ns. 

“virkamiesruotsi”)  ja pohdittiin yhteistyökuvioiden mahdollisuuksia LTL:n yksikön 

ruotsin kielen aineenopetuksen ja Kielikeskuksen kanssa. 

 

Lo-opiskelijoilta on tullut palautetta siitä, että sähköisen palautejärjestelmästä 

tarvittaisiin lisää tiedotusta. Voisin selvitellä asiaa yhdessä esim. ainejärjestöjen 

kopo-vastaavien kanssa? Viime keväänä asiasta kyselin, mutta meidän yksiköstä 

ohjeistettiin olemaan yhteydessä kurssipalautejärjestelmästä vastaavaan tahoon. 

Voisin kysyä myös Tamyn kopo-asiantuntijalta.  

Ohessa linkki Intraan jossa tietoa palautteen keruusta: 

https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/kurssipalautejarjestelma?inheritRedir

ect=true 

Sivulla ei kylläkään vastata opiskelijoiden keskuudessa heränneisiin kysymyksiin 

kuten “mitä tapahtuu jos en anna palautetta, kuka näitä edes lukee, miksi saan 

muistutus-viestejä, ketkä kaikki pystyvät palautetta järjestelmässä 

tarkastelemaan, näkyykö antamani palaute järjestelmässä anonyymina vai nimen 

kanssa jne.” 

 
Tiimit: 

 
● Opetuksen kehittämistyöryhmä: 

 

1. Norssin lukio tulee kampukselle pysyvästi. Tilapäisratkaisuille tarvitaan siis 

kestävämpiä suunnitelmia, esim. miten käsityö- ja kuvisluokkien käyttö jatkossa 

menee. Mitä mietteitä tästä lukioasiasta? 

2. Englannin kielistä opetusta pyritään edelleen lisäämään aineopintovaiheessa. 

Kursseja suunnitteilla tosin vasta kevätlukukaudelle. Ainakin KASA15 Global 

Education ja 1-2 muuta kurssia, kunhan opettajaresurssit varmistuvat.  

https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/johtokuntien-kokoukset/edu
https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/kurssipalautejarjestelma?inheritRedirect=true
https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/kurssipalautejarjestelma?inheritRedirect=true


3. Palautteen antaminen ja kerääminen. Sähköinen palautteen keruu tulee 

käyttöön jokaisella opintojaksolla. Kysymys teille: Keräävätkö ainejärjestöt yleistä 

palautetta opinnoista ja milloin ja kenelle palaute on välitetty? (ilmeisesti ainakin 

johtajan tapaamisissa)  Edun yhteinen palautetilaisuus on suunniteltu olevan 

keväisin ja on osa virallista palautteenkeruu suunnitelmaa edussa joten varmasti 

tulee. 

4. Opettajan kelpoisuuden tuottavien monialaisten opintojen tilanne on vahvalla 

agendalla yksikössä. Ohjeistuksia selkeytetään ja esim. matikan opiskelijoiden 

toive päästä opintoihin on otettu huomioon ja mietinnän alle. Pohditaankin 

resurssien käyttöä esim. voidaanko muita opiskelijoita sulauttaa ryhmiin vai 

perustetaanko viides ryhmä. Resursseista puhuttiinkin että miten ne riittäisivät ja 

mitkä olisivat todelliset kulut jos otettaisiin lisää opiskelijoita. Toisaalta esitettiin 

vastavuoroisuuden periaatetta, että jos edu tarjoaa joitakin opintoja muille niin 

nämä muut tarjoisivat myös meille.  

5. Hops ohjausta tehostetaan yksikössä. Hopsausta tarjotaan lisää myös 2-3 

vuosikurssien opiskelijoille. Kaikille tutorvastaaville ainejärjestöissä on välitetty 

viesti tapahtumasta 5.10. klo 17, johon on kutsuttu kaikki tuutorit ja hopsopettajat 

ja tilaisuudessa tarkoitus launchata paremmat ohjauskäytännöt liikkeelle edussa. 

INFORMOI OMAA AINEJÄRJESTÖÄSI JA TUUTOREITA TAPAHTUMASTA jos 

tuurorvastaavilta homma on unohtunut! 

 
 

● Opiskelijavalintojen kehittämisryhmä: 
 

Seuraava kokous tiistaina 8.11. 

 
● Opintojekn ohjauksen tiimi: 

Ei ole vielä syksyllä ollut kokousta. Viimeisin kokous oli kesäkuussa.  

Siellä käsiteltiin seuraavia asioita:  

- Kandiopintojen HOPS-työskentelyn jatkuminen 2. ja 3. opintovuonna. 

- Kasvatustieteen tutkinto-ohjelman vertaisarviointi ->  Seminaarin (gradu) 

ohjaus- ja arviointikäytäntöjen yhdenmukaisuus ja päivitys yksikön sivuille. 

- Ohjausta koskevan palautteen järjestelmällinen kerääminen: Mietitään, 

miten saadaan paremmin ja enemmän palautetta ohjausta koskien. 

- Palaute HOPS-ryhmiltä: Isoin kehitettävä asia yhteisten HOPS-ohjauksen 

tavoitteiden luominen (nyt paljon variaatiota hops-opejen kesken)  



 
 

● Kelpoistavien opintojen tiimi: 
 

Jenny: Ei tietoa seuraavasta kokouksesta. Laitettu 23.9. Pulliselle ja Koivusaarelle 

sähköpostilla kyselyä seuraavan kokouksen ajankohdasta. 

 
● Pedagogisten opintojen tiimi:  

 
Syksyn ensimmäinen kokous 6.10, jonne olen menossa. Mitään uutta 
kommentoitavaa ei siis ole tällä hetkellä. Viime tapaaminen oli maaliskuussa 
22.3.2016, jossa en ollut paikalla lomamatkasta johtuen.  

 
● Metoditiimi:  

 
Palautteenanto prosentti kehityksen alla. 
Moodleen kehitetään kurssimateriaali-pankkia, jolloin opettajat voivat tarkistaa 
mitä aiheita on muilla kursseilla jo käsitelty. Tämä voisi yhtenäistää myös eri 
opettajien pitämien samojen kurssien sisältöä. 

 
● Perusopintojen tiimi:  

 
Viimeisin kokous 18.5, uutta ajankohtaa ei tiedossa.  

- 4. Periodin KASP-5 kurssilla vain vähän mentoreita 

-Yksittäisten ihmisten palautteiden sijaan tulisi saada laajemmin 

mielipiteitä näkyviin (esimerkiksi kehitysasioissa).  

- Moodlessa yleisohje perusopinnoista. Yleisohje pyrkii vähentämään 

kuormittavia sähköposteja. (Tiimissä keskustelua yleisohjeen muodosta ja 

ymmärrettävyydestä).  

 
 

● Aineopintojen tiimi:  
Ei tietoa kokouksesta, edellinen kesäkuussa, jossa ei oltu kumpikaan 

opiskelijaedustajista. 

 
● Maisteriopintojen tiimi:  

Ei tietoa seuraavasta kokouksesta, tiedusteltu ajankohtaa. 

 

● Tilaryhmä:  



Bänditil a jatkossa Muusa Lehden hoidettavana. Soitinlainaus hänen kauttaan. 

Lukiolaisia jännittää olla yliopistolla 

Yhteisöllisen oppimisen tilan käytöstä puhuttiin →  asioissa on jo edetty ja nyt siitä 

on tullut opiskelijoiden oma EDULA 

 

2. Hallopedihaku 

 

Haku auki 14.9.-9.10. 

Kasvo perustaa työryhmän, joka hoitaa hakemusten käsittelyn ja mahdolliset haastattelut. 

Jokainen ainejärjestö on saanut esittää omasta järjestöstään edustajaa työryhmään. 

Työryhmän jäsenet: 

Sara Laitinen, Kasvo 

Meeri Silén, Kasvo 

Ilse Forss, Itu 

Taru Huhtala, Mentor 

Noora Korhonen, Kalma 

Noora Reinikainen, OKA 

Tamauksen edustaja 

 

3. Johtokunnan kokouksen esityslista 

Pyritään ajoittamaan tulevat kokoukset siten, että ne ovat ennen johtokunnan kokouksia, jotta 

johtokunnan kokouksen esityslistat voidaan käydä läpi. 

 

4. Rekrytoinnit 

Kasvatustieteen professorin valintaryhmään valittu Meeri Silén. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistolehtorin valintaryhmään ei ole tullut hakemuksia. 

Emilia Simola ilmoitti jättäytyvänsä pois opetusteknologiatyöryhmästä. 

 

5. Palautteet 

Ei ole tullut palautteita. Laitetaan palauteposteri/boksi EDULAan. 

 

6. META 

Artikkeligradujen ohjeistukset tulisi tehdä selväksi opettajille ja opiskelijoita voisi infota niistä 

paremmin → keskustellaan Marjo Korhosen kanssa 


