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1. Ainejärjestöjen ja muiden toimijoiden kuulumiset 
 
OKA 

● Edustajistovaalit puhututtavat 
● AIMO-palaverissa esiteltiin kandi korkeakouluopinnoissa huijauksesta sekä OKA ry:n 

hyvinvointikysely. Aiheet kiinnostivat henkilökuntaa  
 
ITU 

● Pedaharjoittelussa ennen ollut kiintiö, nyt kaikki hakeneet otetaan kurssille, sillä 
opetusohjelmassa ollut virhe 

● Pianon- ja kitaransoiton opetuksen puute kandivaiheessa. Vertaisopetuksen 
mahdollisuus? 

 
Mentor 

● Kandiryhmien vähyys ollut ongelmana koko EDUssa. Nyt alkamassa toisesta 
periodista lähtien lisää ryhmiä, mutta edelleen on opiskelijoita, joilla tutkinto voi 
viivästyäkin tämän takia. Elokas-opiskelijat eriarvoisessa asemassa, sillä 
kandiryhmien valintakriteerinä kasvatustieteen opintopisteet, joita 
varhaiskasvatuksella ja luokanopettajilla on tutkinnossa yksinkertaisesti enemmän. 

 
TamAus 

● Sääntömuutokset (toivottavasti) tulossa voimaan yhdistyksen ylimääräisessä 
kokouksessa.  

 
Kasvo 

● Kandikysely: 84 vastausta, joista suurin osa kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. 27 
opiskelijaa ei ollut päässyt mihinkään kandiryhmään.  

● Kasvon tapaaminen uuden dekaanin (Päivi Pahta, nyk. viestintätieteiden tiedekunnan 
dekaani) kanssa tiistaina 25.9. 

● Kaikkien EDUn järjestöjen tapaaminen uuden dekaanin kanssa keskiviikkona 3.10. 
kello 12-14  

● COMSin opiskelijat olleet tyytyväisiä dekaanin toimintaan nykyisellään. 
 
Hallopedit 



● Ei kummempia. 
 
Työryhmät 

● Opiskelijajäsenten työryhmiin perehdyttäminen täytyisi hoitaa kunnolla 
 
Opiskelijavalinta 

● ei hyväksytty yhtäkään oikaisupyyntöä 
 
OKE 

● OPS-työssä ollaan pitkällä 
● Kasa 11-13: tulossa uudenlainen kokonaisuus, jossa ei rajausta kvali/kvanti.  
● Opetushallinnon kokonaisuus otettu pois harjoittelusta 
● Media Educationin nimi muuttunut Digilit (xD) 
● POM-opinnot aineenopettajille: sisään päässeet opiskelijat arvottu 

○ kriteeri hyväksymiseen vähintään 25 opintopistettä sekä optio pedagogisiin 
opintoihin 

○ kritisoitiin valinnasta johtuvia mahdollisia seurauksia; valmistuessaan 
aineenopettajat pätevämpiä kuin luokanopettajat 

 
Kumppanuustyöryhmä 

● Kumppanuuspäivä 28.9. 
 
KV-työryhmä 

● Eero Ropon avuksi lisää henkilöitä 
● Pieni vaihtareiden määrä (tänä vuonna 17) 
● KV-maisteritutkinnot eivät valmista ammattiin, ongelmallisia esimerkiksi integraation 

kannalta 
● Suomalaisia opiskelijoita kannustetaan vaihtoon, mutta...  

○ Luokanopettajat: Tutkinto ei anna helposti mahdollisuuksia lähtöön, sillä 
opintojen aikataulutus on niin tiukka 

○ Elokas: Kasvatustieteet ulkomailla lähinnä opettajan tutkintoa, täytyy opiskella 
sivuaineita 

○ Opintotukikuukausien vähentäminen 
○ Yleinen diskurssi EDUn opiskelijoiden keskuudessa on, että vaihtoon ei 

lähdetä 
 
OPS-työryhmät: 

● Kaikkien OPS-työryhmien deadline 15.10. 
● Hyvällä mallilla verrattuna muihin tiedekuntiin 

 
T3-työryhmä 

● Hämmentävää, ei ilmoitettavaa 
 
2. Muut esille tulevat asiat 

● Muiden maiden vierailijat Norssille; luokanopettajat ja aineenopettajat voivat sijaistaa 
näitä opettajia, jotka esittelevät Norssia 


