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1. Ainejärjestöjen ja muiden toimijoiden kuulumiset 

 

OKA 

● Talvipäivät painaa niskaan, kopo-asiat saavat taas vauhtia niiden jälkeen. 

 

ITU 

● Ops-työ siirtynyt opintojaksojen tasolle, opiskelijat mukana vaikuttamassa 

● Vaka 60+ tiimin kokouksessa käytiin läpi yleisiä asioita liittyen 

monimuotokoulutukseen (40 opiskelijaa) ja englanninkieliseen (20 opiskelijaa) 

toteutukseen. Muun muassa uusia rekrytointeja toteutetaan. Samaan aikaan 

uudistetaan työssäoppimisen toteuttamista (laajennus johonkin isoon kaupunkiin ja 

englanninkielisten ryhmien vuoksi yksityisiin päiväkoteihin). 

● Luonnos uudeksi varhaiskasvatuslaiksi julkaistu kommenttikierrokselle. ITU mukana 

kirjoittamassa Suomen vaka-ainejärjestöjen yhteistä kannanottoa asiaan. 

Ydinkohdiltaan lakiluonnos vaikuttaa positiiviselta meidän näkökulmasta. Henkilöstön 

kelpoisuusvaatimukset muuttuvat. 

 

Mentor 

● Uusi pääsykoe: miten valmistautua, kun kukaan ei tiedä mistään mitään? Aineisto 

jaetaan vasta pääsykokeessa - ei ennakkomateriaaleja. Vanhoja 

pääsykoemateriaaleja tai pääsykokeita ei ole saatavilla nettisivujen uudistumisen 

takia 

 

TamAus 

● Kerättiin palautetta jäsenistöltä. Aikataulut ongelmallisia ja sirpaleisia. Eemeli kyselee 

asiasta opintokoordinaattorilta. 

 

Hallopedit 

● Ei ilmoitettavaa 

 



 

Työryhmät 

 

OKE 

● Ops-työn ydinkysymyksenä aineopintojen neljän kurssin kohtalo, pitkä keskustelu 

aiheesta, ks. aineopintojen kohta 

● Lisäksi keskustelussa ylioppilaskokeen perusteella soveltuvuuskokeisiin otettavien 

pisteytys. Tästä päätökset tehdään keväällä ja luultavasti pääosin muualla.  

 

 

Kumppanuustyöryhmä 

● Varajäsen erosi ja on muutenkin hämminkiä työryhmän kanssa. 

 

Opetusteknologiatyöryhmä 

● Ei ilmoitettavaa 

 

KV-työryhmä 

● Ei ilmoitettavaa 

 

Tampere3 -työryhmät 

● Opiskelijaedustajat ekaa kertaa mukana. Opettajat olivat jo aiemmin kokoontuneet. 

Saran dokumentti kopo-ryhmässä Facebookissa. 

 

OPS-työryhmät: 

 

Perusopintojen OPS: 

● Edellinen kokous ollut joulukuussa. Sisältöjä piti alkaa hahmotella kevätkaudella, 

mutta mitään ei ole kuulunut. 

 

Aineopintojen OPS 

● Edellinen kokous oli joulukuussa ja siellä selvisi, että aiemmasta “kolmen laatikon 

mallista” olisi mahdollisesti tulossa neljän laatikon malli, lisäyksenä malliin 

Mediakasvatus ja aktiivinen kansalaisuus -nimellä tuolloin liikkunut 5 op kokonaisuus 

● Keskustelua herätti viimeksi eri opintosuuntien opiskelijoiden erilaiset aineopintojen 

polut ja se, kuinka tiukasti ne pitää etukäteen lyödä lukkoon 

● Nyt alkuvuodesta tarkoitus ilmeisesti aloittaa tarkempi sisältöjen hahmottelu  

● Ryhmä ei ole alkuvuodesta kokoontunut, seuraava kokous torstaina 22.2.   

 

Pedagogisten OPS: 

● Osaamistavoitteista puhuttiin. Harjoitteluita aletaan suunnitella jatkoa varten, niitä 

varten perustettiin omat työryhmät. 

 

Vakan ammatillisten OPS: 

● Opintojaksojen sisältöjen ja tavoitteiden miettiminen alkanut 

● Vaka-tiimin ops-tapaamisessa opiskelijat mukana. Sovittiin vastuuhenkilöistä 

opintojaksojen kehittämistä varten. 

 

Monialaisten OPS: 



●  

 

2. META 

● Uusi tiedekunta: Kasvatustieteet ja kulttuuri 

○ Pohdittiin Kasvon kohtaloa uudessa tiedekunnassa ja mitä “kulttuuri” oikeasti 

todellisuudessa sitten tarkoittaa 

● Kahvia, keksiä ja kopoa -tapahtuma  

○ Tamylta puhuja 

● Palkansaajajärjestöt ovat antaneet lakkovaroituksen. Uuden työtaistelun kohteena 

ovat Aalto-yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Taideyliopisto, Tampereen 

teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Lakon on ilmoitettu 

alkavan 7.3. klo 00.00 ja päättyvän 7.3. klo 24.00 

● Mentor liittynyt Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liittoon 


