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Yleistä
Kaksi suurta tapahtumaa määrittivät Kopulan vuotta vuonna 2012 suuresti: keväällä järjestimme
Osman ja syksyllä juhlimme 45-vuotiasta yhdistystämme komeasti Juveneksen Juhlakeskuksella.
Molemmat tapahtumat onnistuivat menestyksekkäästi, mutta niiden järjestäminen vei voimavaroja
muulta toiminnalta: pienempien tapahtumien järjestäminen jäi vähiin. Tässä Kopula aikoo ottaa
vahingon takaisina seuraavana toimikautena.

Uutena tapahtumana Kopulan sopovastaava järjesti yhteisen verenluovutuksen. Syksyllä 2012
Kopula ilmoittautui veripalvelun VeriRyhmäksi tehden täten virallisen sitoumuksen järjestää
tapahtumaa jatkossakin säännöllisesti.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Kopulan hallitus ja sen ulkopuoliset vastaavat valittiin syyskokouksessa marraskuussa 2011. Moni
syyskokouksen valitsema toimihenkilö joutui kuitenkin toimestaan luopumaan vuoden aikana:
valitsimme uudelleen Suomi-Ilmiön päätoimittajan ja taittajan, sihteerin, rahastonhoitajan,
koulutuspoliittisen vastaavan, sekä toisen internet- ja sähköpostilistavastaavan syyskokouksen
valitseman vastaavan rinnalle. Kaikki vaihdokset johtuivat kunkin eroajan henkilökohtaisen elämän
tilanteesta, kuten vaihtoon lähdöstä tai perhelisäyksestä.

Hallitus koki perinteisen parin viikon välein kokoustamisen turhan tiiviiksi, joten yhteisellä
sopimuksella kokousväliä harvennettiin. Kokouksia olisi kuitenkin ollut hyvä pitää useammin, sillä
se luultavasti olisi edesauttanut tapahtumien järjestämisen runsaudessa. Kokouksista ilmoitettiin
Kopulan sähköpostilistalla sekä toisinaan myös Facebook-ryhmässä. Yhdistyksen kokouksesta
ilmoitettiin myös yhdistyksen ilmoitustaululla.

Vuonna 2012 Kopulalla oli kolme yhdistyksen kokousta. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa
esiteltiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2011 hallitukselle
vastuuvapaus. Kevätkokous pidettiin Pizzeria Napolissa 15.3.2012. Sääntömääräisessä
syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi
hallitus, muut toimi-henkilöt ja tilintarkastajat sekä kaksi henkilöä Osma ry:n hallitukseen.
Syyskokous pidettiin 10.12.2012 ravintola New Yorkissa. 15.5.2012 pidetyssä ylimääräisessä
yhdistyksen kokouksessa muutettiin hallituksen kokoonpanoa.
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Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja

Mariella Tolkki

Varapuheenjohtaja, ympäristö- ja tasa-arvovastaava

Siina Autio

Sihteeri 14.2. saakka

Aino Kaisalmi

Sihteeri 14.2. lähtien

Riitu Nykänen

Rahastonhoitaja 15.5. saakka

Jutta Riitijoki

Rahastonhoitaja 15.5. lähtien, narikkavastaava

Elisa Uusirasi

Koulutuspoliittinen vastaava 15.5. saakka ja kv-vastaava 13.2. saakka

Tiina Saarelainen

Koulutuspoliittinen 15.5. lähtien, sosiaalipoliittinen ja kulttuurivastaava

Olli Kuparinen

Tuutorvastaava

Sanna Saarinen

Huvimestari, liikuntavastaava

Sofia Koivusalo

Internet- ja sähköpostilistavastaava 15.5. alkaen sekä
Suomi-Ilmiön päätoimittaja 23.1.2012 alkaen

Elina Perkiö

Hallituksen ulkopuoliset vastaavat
Suomi-Ilmiön päätoimittaja 23.1.12 saakka

Fia-Fager-Pintilä

Kansainvälisten asioiden vastaava 13.2.12 alkaen

Mari Kuusela

Osma-vastaavat

Anna Kuisma ja
Fia Fager-Pintilä

Internet- ja sähköpostilistavastaava

Eeva Pohjonen

Taittovastaava 23.1.12 alkaen

Johanna Yrjänäinen

Tuutorvastaava

Matti Virtanen

Merkkivastaava

Tanja Viskari

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa
Anna Kuisma
Fia Fager-Pintilä
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Kopulan edustajat yksikön johtokunnassa
Aino Kaisalmi
(varsinainen
jäsen)

Kopulan edustajat oppiaineen OPS-työryhmässä
Aino Kaisalmi

Koulutuspoliittinen toiminta
Tamy
Kopulan yhteydenpito Tamyyn oli vuonna 2012 pitkälti puheenjohtajan vastuulla. Puheenjohtaja
kävi APN-tapaamisissa sekä oli tarpeen vaatiessa yhteydessä muun muassa järjestösihteeriin sekä
sosiaalipoliittiseen sihteeriin. Hallituslaiset sekä muut vastaavat osallistuivat kukin oman sektorinsa
koulutuksiin, jotka Tamy järjesti, sekä välittivät tietoa oman sektorinsa alalta Kopulan jäsenistölle
muun muassa sähköpostilistan kautta.

Oppiaine
Kopulan puheenjohtaja piti vuonna 2012 yhteyttä oppiaineen professoriin sekä opintosihteeriin.
Lisäksi keväällä 2012 pidettiin tapaaminen, jossa Kopulan puheenjohtaja tapasi oppiaineen
henkilökuntaa. Näiden tapaamisten tarkoituksena oli löytää luonteva tapa kokoontua ja pitää
yhteyttä opiskelijoiden ja oppiaineen henkilökunnan kesken. Vuonna 2012 mitään erillistä
tapaamista ei kuitenkaan saatu järjestettyä, sillä jo sovittu avoin keskustelutilaisuus peruuntui viime
hetkellä aikatauluongelmien vuoksi. Henkilökunta kuitenkin kutsuttiin joihinkin Kopulan
tapahtumiin, kuten fuksiaisiin pitämään rastia sekä fuksien järjestämiin pikkujouluihin.

Kopulan edustajana oppiaineen OPS-työryhmässä toimi Aino Kaisalmi.

Yksikkö
Yksikön johtokunnassa opiskelijajäsenenä toiminut Kopulan edustaja Aino Kaisalmi piti yhteyttä
Kopulan hallituksen kanssa ja tiedotti hallitusta ajankohtaisista asioista.
Yksikön johto järjesti vuonna 2012 tapaamisia ainejärjestöjen puheenjohtajien kesken, ja myös
Kopulan puheenjohtaja osallistui niihin aktiivisesti. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja
pyrittiin kartoittamaan opiskelijoiden mielipiteitä niiden tiimoilta.
5

Nykysuomen seura
Kopula ry järjesti yhdessä Nykysuomen seuran kanssa kevät- ja syysteemapäivät. Kevätteemapäivä
järjestettiin 1.3.2012. Kevään tilaisuudessa esiintyi Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi. Saarikivi vastasi esityksessään kiinnostavaan ja
keskustelua herättävään tyyliinsä kysymykseen siitä, milloin Suomesta tuli suomalainen?, mutta
usea muukin kysymys sai moneen suuntaan haarovan vastauksen. Syysteemapäivä järjestettiin
12.11.2012. Syksyllä tilaisuuden keskiössä oli kirjoittaminen, alakoululaisesta ammattilaiseen, ja
siinä esiintyivät Tampereen yliopiston suomen kielen professori Anneli Pajunen,
kustannusosakeyhtiö Otavassa toimiva kustannustoimittaja Lotta Sonninen ja Fremantle Mediassa
toimiva käsikirjoittaja Miira Karhula.

Kopulan puheenjohtaja istui vuonna 2012 Nykysuomen seuran johtakunnassa.

Talous
Kopula käytti vuonna 2012 pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna.
Varoja hankittiin jäsenmaksuilla, haalarimerkkien myynnillä ja narikoita pitämällä. Jäsenmaksuja
kopulalle kertyi vuonna 2012 222 euroa, merkkimyynnistä 783 euroa ja narikoista 240 euroa.
Jäseniä oli 60. Suurin yksittäinen tuloerä oli vuosijuhlien illalliskorttien myynnistä saatu 1728
euroa, tosin vuosijuhlat olivat myös Kopulan viime vuoden suurin panostus sekä rahallisesti että
ajallisesti. Avustuksia Kopula sai Tamylta, Osma ry:ltä sekä ylioppilaskunnalta yhteensä 920 euroa.
Vuosijuhlien lisäksi keväällä 2012 järjestetty Osma-tapaaminen vei paljon rahaa. Osman ja
vuosijuhlien yhteenlasketut kulut olivat noin 3384 euroa. Tämän lisäksi Kopula käytti varojaan mm.
tuutorointiin ja päivystyskahveihin yhteensä 450 euroa ja pikkujouluihin 336 euroa. Keväällä
järjestetyt sitsit saatiin sopivasti katettua sitsimaksuilla. Lisäksi Kopula tuki kopulalaisten matkoja
Suomen muiden yliopistojen suomenkielen opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin noin sadalla
eurolla.

Narikkatoiminta
Vuonna 2012 Kopula piti kaksi narikkaa: Puolustusvoimain materiaalilaitoksen esikunnan narikan
8.2. sekä Coxan tilaamana 22.10. Lisäksi Yliopiston taulunpaljastustilaisuudessa 26.4. toimineet
airueet oli värvätty Kopulasta.
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Tuutortoiminta
Tuutorointi oli perinteiseen tapaan myös vuonna 2012 iso osa Kopulan toimintaa. Tuutorointivuosi
alkoi helmikuussa tuutorvastaavien koulutuksella ja maaliskuussa tuutoreiden värväämisella.
Innostuneita ilmoittautui yhteensä yhdeksän henkilöä: Sanni Hautamäki, Sofia Koivusalo, Elina
Perkiö, Anna Rantanen, Jenni Rintala, Sini Sippola, Sanna Saarinen (tuutorvastaava), Mariella
Tolkki ja Matti Virtanen (tuutorvastaava). Ensimmäistä kertaa tuutorina toimivat osallistuivat
yliopiston järjestämään koulutukseen Attilassa 16.-18. huhtikuuta. Tuutorporukka kokoontui
muutamia kertoja keväällä ennen ja jälkeen yliopiston järjestämän koulutuksen suunnitellen syksyä
varten tutustumisleikkejä, ensimmäisen viikon ohjelmaa sekä tehtävienjakoa.

Tuutorointi painottui alkusyksyyn. Perinteinen fuksiviikko alkoi maanantaina 27.8. ensimmäisellä
yhteisellä tapaamisella. Päivä koostui tutustumisleikeistä sekä yhdessä syömisestä ja huipentui
illalla Koskipuiston nyyttärihenkisen piknikin merkeissä. Tiistaina pidettiin kampuskierros, joka
päättyi leikkimieliseen kisaan: fuksit saivat ryhmissä kierrellä yliopiston alueella etsien
kirjoitusvirheitä. Tiistaina myös lounastettiin, ja illalla pelattiin lautapelejä yhdessä keskustan
pubeista. Keskiviikkona ohjeistettiin fukseja lukujärjestyksien teossa sekä järjestettiin illalla
kaupunkikierros, joka kulki kiemurrellen yliopistolta keskustan läpi aina Pyynikin näköalatornille.
Torstaina illalla fuksiviikko huipentui bilekokousiltaan Domus-klubilla Kalevassa. Illan
tarkoituksena oli tutustuttaa fuksit rennosti hallitustoimintaan, ja tavoite saavutettiin hyvässä
tunnelmassa. Perjantaina fuksit ja tuutorit kokoontuivat brunssille Koskikeskuksen buffetravintola
Pizza Raxiin. Paikalle saapui tuutorien lisäksi noin 10 fuksia.

Myös seuraavalla viikolla oli ohjelmaa: maanantaina 3.9. lounastettiin yliopiston ravintola
Minervassa, tiistaina ja keskiviikkona sovitettiin haalareita ainejärjestötilassa. Keskiviikkona
järjestettiin lisäksi uusi kampuskierros sellaisille uusille opiskelijoille, jotka eivät sille fuksiviikolla
osallistuneet; kierroksella oli noin kymmenen fuksia. Torstaina 6.9. Kopula järjesti yhdessä
Lexican ja Translan Fuksiolympialaiset Sorsapuistossa. Tapahtumassa kierrettiin sekajoukkueissa
kevyesti liikunnallisia rasteja. Leikkimielisen kilpailun palkintojenjako ja jatkot järjestettiin
Ravintola Telakan yläkerrassa välittömästi tapahtuman jälkeen. Paikalla oli noin kymmenen
kopulalaista.

Tiistaina 11.9. Kopulan tuutoriryhmä osallistui Tamyn kaupunkisuunnistuksen rastinpitoon.
Yliopiston Virta-rakennuksen välittömässä läheisyydessä pidetyllä rastilla listattiin suomenkielisiä
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kirosanoja sekä pohdittiin niiden semantiikkaa. Rastilla kävi useita kymmeniä vierailijoita, myös
joitakuita kopulalaisia. Torstaina 13.9. oli vuoden ensimmäisen baarikierroksen aika. Kierros oli
tarkoitettu ainoastaan fukseille, joita saapui paikalle noin kymmenen. Lisäksi kaikki tuutorit
osallistuivat tapahtumaan.

Torstaina 20.9. juhlimme Fuksiaisia junttiteemalla. Toinen toistaan hölmömpiin asuihin
pukeutuneet noin kaksikymmentä fuksia kiersivät rasteja keskustan ravintoloissa. Jatkoilla Sorin
saunalla kisailtaan perinteisestä fantom-mestaruudesta, lausuttiin fennistivala sekä saunottiin.

Torstaina 27.9. tuutoriryhmä organisoi koko Kopulalle tarkoitetun baarikierroksen, johon osallistui
yhteensä noin 20 henkilöä. Illan tarkoituksena oli kiertää ne baarit, jotka edellisellä kierroksella oli
jäänyt kiertämättä.

Torstaina 6.9. joimme vuoden ensimmäiset päiväkahvit. Näiden ensimmäisten kahvien jälkeen
päiväkahviaika vakiintui tiistaille klo 11.45-12.15, ja kahvit juotiin viikoittain lukuun ottamatta
perioditaukoviikkoja. Kävijämäärä vaihteli kerta toisensa jälkeen, mutta keskimäärin päiväkahveilla
kävi 5–15 henkilöä.

Lokakuusta alkaen tuutoriryhmän järjestämät illanviettotapahtuvat loppuivat, ja tuutorointi painottui
lähinnä päiväkahveihin. Tämä ei kuitenkaan johtunut siitä, että ideat olisivat loppuneet kesken, vaan
siitä, että tapahtumien vetovastuu siirtyi muille tahoille.

Kopulan pikkujouluissa torstaina 29.11. rekrytoitiin uudet tuutorivastaavat vuodelle 2013. Tämän
tehtävän ottivat vastaan Sanna-Kaisa Korppila ja Maiju Torkkeli.

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat ja nettiyhteisöt
Tärkein Kopulan tiedotuskanavista on ainejärjestön yleinen sähköpostilista kopula@uta.fi, jolle
kuuluu suurin osa Tampereen yliopiston suomenopiskelijoista. Kopulan omien viestien lisäksi
listalle välitetään Tamyn toimintaa ja eri sektorien alaa koskevia tiedotteita.
Suomenopiskelu@uta.fi-listalla tiedotetaan ainoastaan opintoihin ja opetukseen liittyvistä asioista.
Listaa käyttää oppiaineen henkilökunta ja sitä lukevat niin pää- kuin sivuaineopiskelijatkin.
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Hallituksella on myös oma listansa (kopulanhallitus@uta.fi), jota käytetään etupäässä hallituksen
sisäiseen tiedottamiseen. Kopulantuutorit@uta.fi -listan kautta taas tavoitetaan kaikkein kätevimmin
ainejärjestön tuutorit, ja kopulanfuksit@uta.fi palvelee samassa tarkoituksessa uusia, vasta
opintonsa aloittaneita suomenopiskelijoita. Kopulan sähköpostilistavastaava ylläpitää yhdistyksen,
hallituksen, tuutoreiden sekä fuksien sähköpostilistoja. Suomenopiskelu -listan ylläpito on siirretty
suomen kielen oppiaineen opintosihteerin Maija Ohvon hoidettavaksi.

Kopulan Facebook-ryhmää pyrittiin aktivoimaan tarkoituksena postata tärkeimmät tapahtumat ynnä
muut vastaavat ilmoitusluontoiset asiat myös sen kautta. Tosiasiassa Facebook-ryhmän ylläpito
unohtui usein, eivätkä jäsenetkään ole kokeneet sitä luonnolliseksi kanavaksi vilkkaalle
keskustelulle. Facebook-ryhmä on kuitenkin toiminut luontevana osana tiedotusta vaihtelevasta
menestyksestään huolimatta.

Kopulalla oli vuonna 2012 kaksi nettivastaavaa, sillä toukokuussa yhdistyksen ylimääräisessä
kokouksessa valittiin Elina Perkiö edellisvuoden syyskokouksessa valitun nettivastaavan rinnalle
yhteydenpito-ongelmien vuoksi.

Kopulan kotisivut
Kopulan kotisivut löytyvät osoitteesta www.uta.fi/jarjestot/kopula. Kotisivuja ei ole saatu
päivitettyä kevään 2012 jälkeen vuoden 2011 syyskokouksessa valitun nettivastaavan sekä muun
hallituksen välisten yhteydenpito-ongelmien vuoksi.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulu saatiin käyttöön Päätalon remontin jäljiltä helmikuussa 2012. Ilmoitustaulu
koristeltiin asiaankuuluvalla tavalla Kopulan nimellä, ja sitä käytettiin yhdistyksen kokouksista
ilmoittamiseen sekä tapahtumien, kuten vuosijuhlien, mainostamisessa.

Suomi-Ilmiö
Kopula ry:n oma lehti Suomi-ilmiö ilmestyi vuonna 2012 sääntöjä noudattaen kaksi kertaa:
kevätlukukaudella ja syyslukukaudella. Kevätlukukaudella työryhmään kuului lehtivastaavan lisäksi
taittovastaava, ja lehtijuttuja tuli luonnollisesti monelta taholta: lehden kokoamiseen osallistui
Kopulan jäseniä monelta vuosikurssilta. Syyslukukauden työryhmä oli samanlainen, ja myös juttuja
oli aina runoista vuosijuhlakuvakollaasiin. Kirjoittajat lähettivät taittovastaavalle tai päätoimittajalle
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juttunsa, lehti taitettiin ilmaisella Scribus-taitto-ohjelmalla. Juvenes Print mainosti kevään
numerossa, syksyn numeroon mainostajia ei saatu. Molemmat lehdet painettiin
mustavalkopainatuksella Tampereen teknillisessä yliopistossa Uniprintissä, ja sekä kevään että
syksyn painosmäärä oli sata kappaletta. Kevään numero ilmestyi 16.5. Se oli sivumäärältään 16 A4kokoista sivua, ja lopullinen hinta oli 70,11 euroa. Syksyn numero ilmestyi 20.12., sivumäärältään
28 A4-sivua ja lopulliselta hinnaltaan 126 euroa.

Lehden ilmestymistä mainostettiin Kopulan sähköpostilistalla ja se oli perinteiseen tapaan
haettavissa suomen kielen ilmoitustaulun alta.

Sosiaalipoliittinen toiminta
Sosiaalipoliittinen vastaava seurasi SOPO-sähköpostilistaa ja tiedotti sen tärkeimmistä asioista
järjestön jäsenille yleensä sähköpostitse. Kiireellisistä asioista keskusteltiin esimerkiksi joka
viikkoisilla päiväkahveilla.

Kulttuuritoiminta
Kopula ry:n järjestämä kulttuuritoiminta oli vuonna 2012 vähäistä. Osana Kopulan keväällä
järjestämää Osmaa vierailtiin Muumilaakson muumimuseossa, jonne saatiinkin
ulkopaikkakuntalaisten lisäksi n. 15 kopulalaista paikalle.

Lisäksi kulttuurivastaava välitti suomen kielen opiskelijoiden sähköpostilistalle tietoa Tamyn
järjestämistä kulttuuriin liittyvistä tapahtumista.

Osma
Kopula ry järjesti kevään Osman Tampereella 23.-25.3.2012. Tapahtuma avattiin yliopisto-opettaja
Maija Tervolan luennolla Suomen kieli kansainvälisenä alana, jonka jälkeen osmaaminen jatkui
hampurilaisbuffetilla keskustan ravintolassa. Lauantai alkoi kulttuurielämyksellä, eli
Muumilaaksossa museokierroksella. Tämän jälkeen päivä jatkui Osma ry:n hallituksen kokouksella
sekä yhdistyksen sääntömääräisellä kevätkokouksella, ja päättyi yliopistokampuksella järjestetyn
urheiluhenkisen Osma-turnauksen kautta muumiaiheisille sitseille Vanhan Postin saunalle.
Sunnuntaina ennen ulkopaikkakuntalaisien kotiinlähtöä järjestettiin vielä yhteinen brunssi.
Ulkopaikkakuntalaisia Tampereella järjestettyyn Osmaan osallistui yhteensä 28 opiskelijaa.
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Syksyn Osma järjestettiin Oulussa 24.-25.11.2012, ja kopulalaisia reissuun lähti viiden jäsenen
verran. Oulussa päästiin kuuntelemaan yliopistonlehtori, FT Niina Kunnaksen luentoa, kisailtiin
urheiluhenkisessä Osma-turnauksessa, osallistuttiin Osma ry:n hallituksen kokoukseen sekä
yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen sekä sitsattiin Oulun yliopiston tiloissa. Tampereen
joukkue voitti Osma-turnauksen kunniakkaasti.

Huvitoiminta
Kopula järjesti yhdessä Automaatiotekniikan killan kanssa rokkisitsit, jotka pidettiin Sorin klubilla
torstaina 23. helmikuuta. Sitseille osallistui yhteensä 37 Kopulan tai Autekin jäsentä, ja lisäksi 24
henkilöä Lexicasta, Reettoreista ja Saluksesta. Reettoreille ja Salukselle tarjottiin sitsipaikkoja
AMUT-tapahtumassa vaihdettujen yhteystietojen perusteella, koska sitsipaikkoja jäi vapaaksi vielä
Kopulan ja Autekin ilmoittautumisten jälkeen. Näihin Kopulan tiettävästi ensimmäisiin sitseihin
oltiin varsin tyytyväisiä ja kustannukset katettiin täysin osallistumismaksuilla.

Tamyn 2. helmikuuta järjestämän AMUT-tapahtuman yhteydessä perustettiin tapahtumajaosto, joka
suunnitteli kaikille yliopiston opiskelijoille avointa vapunajan ohjelmaa. Tapahtumajaosto
kokoontui yhteen muutaman kerran kevään aikana ja järjesti Vappu Ihan Pihalla -tapahtumasarjan,
johon kuului muun muassa pesäpalloturnaus, Nääsmaraton, Vappupiknik ja Potilassänkyviesti.
Myös Kopula oli mukana tapahtumien ja yhteismainonnan suunnittelussa.

Lauantaina 10.11. Kopula ry vietti komeasti 45-vuotisjuhliaan Juveneksen Juhlakeskuksessa.
Arvokas ja tunnelmallinen ilta vietettiin kolmen ruokalajin, puheiden ja bändiesiintymisen parissa ja
iltaa jatkettiin yhdessä yökerho Ilveksessä. Osallistujia oli 48, ruoka oli maittavaa ja esiintymään
kutsuttu bändi sai henkilökunnankin tanssilattialle. Kunniavieraaksemme saimme Kopula ry:n
perustajajäsenen, joka piti loistavan puheen juhlaväelle.

Maanantaina 3.12. Kopula, Lexica, Transla, Autek ja tällä kertaa myös Tampereen
ammattikorkeakoulun Pirate järjestivät yhdessä perinteisen talviriehan Hervannassa teknillisen
yliopiston alueella. Osallistujia illan aikana oli runsaasti ja Kopulan jäseniä paikalla oli 6. Kirpeästä
pakkassäästä huolimatta tapahtumassa pelattiin kyykkää ja jatkettiin iltaa Teekkarisaunalla.
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Torstaina 13.12. Kopula lähti jo toistamiseen fennistiristeilylle Jyväskylän yliopiston Sane ry:n
kanssa. Risteily ei tällä kertaa suuntautunut maihin ja osallistujia oli 15, joista 11 oli Kopulan
jäseniä. Tunnelma risteilyllä oli kertakaikkisen loistava.

Liikunta
Kopulalla on yhteinen palloiluvuoro Atalpalla yhdessä yksikön muiden ainejärjestöjen kanssa.
Palloiluvuoro oli vuonna 2012 maanantaisin klo 19-20.30.

Kopula, Lexica ja Transla järjestivät yhdessä laskiaisriehan tiistaina 21.2. Saukonpuistossa.
Laskettelun jälkeen siirryttiin Domus-klubille nauttimaan naposteltavia ja palkitsemaan parhaat
kuviolaskijat. Laskiaisriehaan osallistui yhteensä noin kymmenen henkilöä.

Tasa-arvotoiminta
Vuoden 2012 aikana tasa-arvovastaava tiedotti tärkeimmistä asioista Kopulan sähköpostilistalle.
Useimmiten kyse oli tapahtumien mainostamisesta, kuten esimerkiksi Naiskulttuuripäivät ja
erilaiset tasa-arvoisuuteen liittyvät luennot. Tasa-arvovastaavuuteen liittyy myös reilun kaupan
tuotteiden käyttöön kannustaminen Kopulan tapahtumissa.

Ympäristötoiminta
Ympäristövastaava toimi vuoden 2012 aikana esimerkiksi kannustamalla kierrättämiseen muun
muassa yliopiston vaihto-toreista ja kierrätyshuoneesta kertomalla. Lisäksi ympäristövastaava
huolehti siitä, että Kopula käyttää tarjoiluissaan reilun kaupan tuotteita tekemänsä
ympäristölupauksen mukaisesti. Lupauksen mukaisesti päivystyskahveilla käytetään kestoastioita
kertakäyttöastioiden sijasta. Kopula on ilmoittautunut mukaan Tampereen yliopiston Reilu
korkeakoulu -hankkeeseen ja on edelleen virallisesti Reilu ainejärjestö: vuoden 2012 alussa lupaus
uusittiin kirjallisesti.

Kansainvälinen toiminta
Kopulan kansainvälisten asioiden vastaava osallistui 23.2. kv-tuutorivastaava- ja 27.2. kvvastaavakoulutukseen. Koulutusten lisäksi kv-vastaavan kevään ohjelmaan kuului uusien kvtuutorien rekrytointi. Tuutoriksi haluavia yritettiin tavoitella sähköpostitse, ja ilmoittautumisajan
umpeuduttua tuutoreita oli ilmoittautunut yhteensä kolme.
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Kevätlukukaudelle tuli suomen kieleen yksi vaihto-opiskelija. Syksyksi suomen kielen tutkintoohjelmaan tuli kaksi vaihto-opiskelijaa ja suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuteen
kymmenen. Syksyn tuutorointi saatiin hoidettua yhdessä kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö
Teema ry:n kv-tuutoreiden kanssa.

Alkusyksystä päätettiin, että suomen kieltä ja suomen kieltä ja kulttuuria opiskelemaan tulleet
vaihto-opiskelijat yritetään saada enemmän mukaan myös Kopulan järjestämiin tapahtumiin.
Vaihtareille lähetettiin erillinen, sekä suomeksi että englanniksi kirjoitettu kutsu Kopulan
tuutorviikon kaupunkikierrokselle (29.8.) ja Domus-klubilla järjestettyyn lukuvuoden ensimmäiseen
kokoontumiseen (30.8.). Osallistuminen jäi kuitenkin vähäiseksi vaihto-opiskelijoiden osalta:
kokoontumiseen saapui paikalle kaksi vaihtaria, kaupunkikierrokselle ei yhtäkään. Vaihtareille
välitettiin myös kutsu 20.9. järjestettyihin Kopulan fuksiaisiin, mutta heitä ei fuksiaisiin saapunut.

Seuraavalle kevätlukukaudelle ei järjestetty uuttaa rekrytointia, mutta uusia kv-tuutoreita saatiin
silti kaksi lisää. Suomen kielen tutkinto-ohjelmaan oli ilmoittautunut saapuvaksi kahdeksan vaihtoopiskelijaa keväälle 2013, ja heidän tuutorointiaan valmisteltiin Kopulan omien kv-tuutoreiden
avulla loppuvuodesta 2012.

Merkit ja haalarit
Vuosi 2012 oli haalarimerkkiemme osalta jälleen mainio: merkit olivat entisten vuosien tapaan
varsin suosittuja, ja kysyntää löytyi sekä omien että muiden opiskelijoiden taholta. Laaja
valikoimamme kasvoi entisestään Suomen muiden suomen kielen ainejärjestöjen tehtailtua uusia
merkkejä, joita tilasimme varastoon. Myös Kopulan tutorit teetättivät syksyllä oman merkkinsä, jota
tarjotaan jatkossa uusille tutoreille. Tällä hetkellä merkkejä onkin yhteensä 28 erilaista, joista
Kopulan omia on yhteensä kahdeksan. Merkkejä on mainostettu ainejärjestön Facebook-sivuilla ja
ilmoitustaululla.

Haalarimerkkejä myytiin tänäkin vuonna monissa eri tapahtumissa, joista perinteiset yliopiston
Avoimien ovien päivä ja suomen kielen ainejärjestöt yhteen kokoavat Osma-tapahtumat
Tampereella ja Oulussa olivat suurimpia menestyksiä. Myös lämpimät suhteet Automaatiotekniikan
kiltaan loivat uuden hyvän asiakaskunnan, joten merkkejä alkaa näkyä entistä enemmän myös
TTY:n suunnalla. Muutoin merkkivastaava on myynyt haalarimerkkejä ainejärjestön viikoittaisilla
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päiväkahveilla. Tarvittaessa tilauksia on postitettu mm. Helsinkiin ja tai vastaava on toimittanut ne
henkilökohtaisesti pyydettyyn osoitteeseen tai tapaamispaikkaan.

Tuutorit hankkivat haalarit syksyn 2012 uusille opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tehtäväksi jäi
hankkia mainostajia, minkä seurauksena mainoksia myytiin 240 eurolla. Tuutorit järjestivät
sovituksen, ottivat tilaukset vastaan ja toimittivat ne edelleen haalariyritykselle.
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