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1. Ainejärjestöjen ja muiden toimijoiden kuulumiset 

 
OKA 

● Tanja ja Jere olivat kopokonferenssissa 
 
ITU 

● OPS-työ jatkuu 
 
Mentor 

● Mentorista kopo-Jenna ja pj-Elina edustivat kopokonferenssissa. Jenna koostaa 
viikottain kopotiedotteita ja ne ovat saaneet hyvää palautetta 

 
TamAus 

● Ei ilmoitettavaa 
 
Hallopedit 

● Tutkinto-ohjelmiin lisätty englanninkielisyyttä mm, siten, että kandisemma mahdollista 
suorittaa englanniksi.Tiedekuntaneuvoston kokouksessa puhuttiin tiedekuntajaosta 
uudessa yliopistossa. Nyt näyttää siltä, että kasvatustiede jatkaisi omana 
yksikkönään, mutta riskinä tässä on se, että oltaisiin todella pieni tiedekunta. 
Resurssien jakamisen näkökulmasta tämä on ongelmallista. Tiedekuntaneuvostossa 
keskusteltiin mahdollisuudesta yhdistää kasvatustieteet yhteiskuntatieteiden 
tiedekuntaan. Pääsykoeuudistus toisena asiana käsiteltävien listalla. 
VAKAVA-yhteistyön puolesta tullut ehdotus, että 60% tulisi todistusvalinnalla 
(luokanopettajat ja varhaiskasvattajat). Ehdotettiin myös, että elokkaalla 40% 
tultaisiin valitsemaan todistuksen kautta.  

 
Työryhmät 
 
OKE 

● Tampere3-koulutusvisio, uuden yliopiston tutkintosääntö sekä uuden yliopiston OPS- 
ja opetustarjontaprosessi olivat keskustelussa, tuotiin opiskelijoiden kommentteja 
keskusteluun. 

 
Kumppanuustyöryhmä 



● Kokoustettiin 25.4. Puitiin kumppanuuspäivän antia ja keskusteltiin uuden 
ympäristökasvatusprofesuurin valinnasta. Aikaisemmin oltiin pohdittu uutiskirjeen 
mahdollisuutta, mutta tähän erää saada teknistä tukea. Syyskuussa järjestetään uusi 
kumppanuustapahtuma, jonka teemana on tutkimus 

 
KV-työryhmä 

● Ei ilmoitettavaa 
 
OPS-työryhmät: 
 
Perusopintojen OPS 

● Perusopintojen jaksokohtaiset ryhmät ovat aloittaneet toimintansa, osalla on jo 
kokoukset olleet, osalla vasta myöhemmin. 

 
Aineopintojen OPS 

● Jaksokohtainen työskentely saatu starttaamaan myös aineopintojen puolella 
 
Pedagogisten OPS 

● Harjoitteluryhmien yhteisessä kokouksessa päästy yhteisymmärrykseen harjoittelujen 
välisestä työnjaosta ja sen myötä harjoittelukohtainen työskentely voi edetä 

 
Vakan ammatillisten OPS 

● Kokous 25.4. Tavoitteita ja sisältöjä saatu määriteltyä jo monella opintojaksolla, ja 
muutokset vaikuttavat opiskelijan näkökulmasta oikeiin hyvältä 

 
Monialaisten OPS 

● Ei ilmoitettavaa 
 
T3- työryhmä 

● Kasvatus ja opetus -työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 4.5. klo 10-12. 
Työryhmään ovat tervetulleet kaikki T3-työryhmissä mukana olevat 
opiskelijaedustajat. Edellisen tapaamisen jälkeen yhteisiä tilaisuuksia ei ole ollut. 

 
2. META 
Keskusteltiin Tamyn Hyvä Opettaja-hausta. Mentor aikeissa ehdottaa Jaakko Kaukoa. 


