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1. Kopo-jaoston kehittäminen ja toimintatapojen sopiminen 

● Päätettiin kevään kokousajat etukäteen  

○ 21.2. 

○ 21.3. 

○ 25.4. 

○ 23.5. 

Kokousajoista muistutetaan myös sopivasti enne kokousta esimerkiksi Messenger -

viestin avulla 

 

 

2. Kuulumiset: 

 Ainejärjestöt: 

 

● Oka: Palautelomakkeessa ilmennyt, että opiskelijat eivät ole ihan kartalla 

koulutuspoliittisiin asioihin liittyen. Uusi hallitus vielä hakee omia roolejaan. 

● ITU: Vaka60+ -ryhmästä tehtiin virallinen työryhmä. Opiskelijaedustajaksi 

valittu Jan. Tarkoituksena valmistella vakan 40 opiskelijan etäopintolinjaa ja 

2019 alkavaa englanninkielistä linjaa. Palautekyselyssä EDUnvalvonta saanut 

hyvää palautetta 

● Mentor: Palautekyselyssä ilmennyt kritiikkiä edunvalvontaa kohtaan. 

Edunvalvojan rooli koetaan epäselväksi. Mentor päättänyt kehittää etenkin 

edunvalvontaviestintää.Edunvalvonnan tehostaminen on yksi hallituksen 

painotuksista 



● TamAus: Kerää myös jäsenistöltään palautetta, ei tosin ole saanut vielä 

paljon vastauksia. Yhteiskunnallisten aineiden aineryhmässä erittäin paljon 

epätietoisuutta aikataulutuksista. 

 

Hallopedit: Asialistalla ei mitään merkittävää 

Tamy: T3 aiheuttaa hommia, yritetään vaikuttaa siihen että uudistuksesta tulisi opiskelijoiden 

edun mukainen.  

 

Työryhmät: 

 

OKE 

● Tammikuun kokous peruttiin 

  

Kumppanuustyöryhmä 

● Varajäsen eronnut toimestaan, mietinnässä miten uusi jäsen valitaan tilalle. Asiaan 

palataan myöhemmin, konsultoituamme varsinaista jäsentä hänen tarpeistaan 

  

Opetusteknologiatyöryhmä 

● Ei tietoa toiminnasta 

 

Kv-työryhmä 

● Ei tietoa toiminnasta 

  

OPS-työryhmät: 

 

Perusopintojen OPS: 

● Ei uutta kokousaikaa vielä sovittu, eikä tietoa missä vaiheessa ops- toiminta sillä 

asteella menee 

 

Aineopintojen OPS: 

● Ei tietoa 

 

Pedagogisten opintojen OPS: 

● Kokous ollut 19.1. Käsitelty osaamistavoitteiden sisältöä. Jakauduttu neljään 

alaryhmään joissa tarkoituksena käsitellä harjoittelujen sisältöä. Kaivataan 

yhtenäisempää palautteenantoa harjoittelujen ohjaajilta 

● Harjoitteluiden työläyden ja opintopisteiden määrän välillä koetaan olevan 

epäsuhtaa. Harjoittelun määrä selkeästi vähäisempi aineenopettajilla kuin 

luokanopettajilla. 

Vakan ammatillisten OPS: 

● Työssäoppimisen muotoa uudessa OPSissa muokataan 

Monialaisten OPS: Ei tietoa 

 

 

3. META 



● Kahvia, keksiä ja kopoa -tapahtuma tulossa 7.3. Tamyn kopo pyydetty 

tapahtumaan puhumaan Tampere3-uudistuksesta. Tarkoituksena käsitellä 

myös OPS-työtä ja sen käsittämiä muutoksia. 

 


