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1. Ainejärjestöjen ja muiden toimijoiden kuulumiset 

 

OKA 

● Kopoalueelle ei kuulu mitään kummempia. Ei osallistuttu Tamyn pj-tapaamiseen, 

eivätkä päässeet kopocoktaileillekaan. 

 

ITU 

● Huomenna LTOL:n tapaaminen Helsingissä, tarkoituksena keskustella 

edunvalvonnallisista kysymyksistä, ja siitä miten LTOL voisi auttaa ainejärjestöjä 

edunvalvonnasta. Jan oli mukana kirjoittamassa kannanottoa varhaiskasvatuslaista.  

 

Mentor 

● Mentorilta lähti toinen edunvalvontavastaava hallituksesta kokonaan pois. Jenna 

hoitaa nyt edunvalvontapakettia yksin, mutta pyytää apua sopojuttuihin tarvittaessa 

 

TamAus 

● Opiskelijapalautetta kerätty. Turun auskuilta tullut tiedustelua yhteiseen projektiin 

liittyen 

 

Hallopedit 

● Agendalla ei juuri mitään sellaista, mihin hallopedeilla olisi suuresti kommentoitavaa 

 

Työryhmät 

 

OKE 

● Opiskelijaedustajia tarvittaisiin enemmän ops-työhön. Keskusteltiin siitä, mikä olisi 

paras tapa rekrytoida opiskelijaedustajat.  

 

Kumppanuustyöryhmä 

● Viimeisimmässä kokouksessa suunniteltiin kumppanuuspäivää, joka järjestetään 

13.4. Kumppanuuspäivän teemana on harjoittelu.  

 

KV-työryhmä 



● ei ilmoitettavaa 

 

OPS-työryhmät: 

 

Perusopintojen OPS 

● Viimeisin kokous 19.3. Tiukkaa vääntöä oli perusopintojen kokonaisuuden 

osaamistavoitteiden ja sisältökuvauksen sanamuodoista. Seuraavaksi toimintaa 

jatketaan jaksokohtaisissa ryhmissä. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja 

monikulttuurisuus läpäiseviksi teemoiksi perusopintoihin. 

 

Aineopintojen OPS 

● Päästy yhteisymmärrykseen yhteisten aineopintojen rakentumisesta: Kasvatuksen ja 

koulutuksen järjestelmät ja hallinto 5 op + Kasvatusyhteisöt ja yhdenvertaisuus 5 op 

+ Mediakasvatus ja aktiivinen kansalaisuus 5 op → näitä kaikkia läpäisevästi 

yhdistävät kasvatusteorian ja -filosofian näkökulmat 

○ Keskustelua käyty näiden kurssien käytännön toteutuksesta ja 

opetusjärjestelyistä, joita ryhdytään seuraavaksi pohtimaan, kun työ etenee 

yksittäisten kurssien sisältöjen ja osaamistavoitteiden määrittelyyn (näiden 

ekojen versioiden dedis 15.5.) 

● Viimeisin kokous 21.3. jossa saatu kirjattua kokonaisuuksille (yhteiset aineopinnot, 

elokkaan kokonaisuus ja metodiopinnot) alustavat kuvaukset, joita tarkennetaan kun 

pienemmät työryhmät saavat tarkennettua kurssisisältöjä 

● Opiskelijaedustajalle uutena asiana tuli englanninkielisen Teacher education -

maisteriohjelman alkaminen syksyllä 2019 - tuntui tosin olevan kovin epäselvää, kuka 

tätä kokonaisuutta tällä hetkellä suunnittelee? 

● Suunniteltu, että elokkaille tarjottavista vaihtoehtoisista kursseista kolme olisi 

englanninkielisiä (syynä VAKAn kv-koulutus ja MULTI-kokonaisuuden pois 

jääminen); alustavaa puhetta, että kurssit olisivat Opetussuunnitelmat ja arviointi -

kurssi, Oppimisyhteisöt ja asiantuntijuus -kurssi sekä vaihtuvateemainen kurssi 

● Lyhyt keskustelu käytiin myös siitä, että kandivaiheessa olisi mahdollisuus suorittaa 

tutkielma joko empiirisenä, kuten tähänkin asti, TAI kirjallisuuskatsauksena → tätä 

keskustelua ilmeisesti tarkemmin käyty menetelmäopintojen pienryhmässä 

● Työskentelyn seuraavissa vaiheissa ilmeisesti pienemmissä ryhmissä viedään asioita 

eteenpäin. Opiskelijaedustaja miettii, missä hänen paikkansa opiskelijaedustajana on 

ja minne hänen kannattaisi mennä mukaan. On myös noussut tunne siitä, että 

opiskelijaedustaja käy lähinnä seuraamassa keskustelua, ja isot kokonaisuudet 

jäävät hieman hämärän peittoon. 

 

Pedagogisten OPS 

● Harjoittelujen kokonaisuuksista väiteltiin. Konkretiaa kaivataan työskentelyyn. 

 

Vakan ammatillisten OPS 

● Hyvin menee. Rakenteet ovat selvillä ja opintojaksojen vastuuopettajat selvillä, myös 

opiskelijaedustajia on melkein kaikkiin kursseihin saatu rekryttyä. 



 

Monialaisten OPS 

● Ei tietoa, mutta luultavasti samassa vaiheessa, kuin muutkin ryhmät 

 

T3- työryhmä 

● Tapaamisessa toiveikas ilmapiiri. T3-työryhmälle luotu telegramryhmä, joka on avoin 

kaikille T3-jutuista kiinnostuneilla. Viimeisimmän tapaamisen jälkeen ei ole kuulunut 

mitään uutta. Määritelty suuria linjoja, mutta näitä linjoja ei ole juuri tuotu esille 

 

2. META 

ei metaa 


