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Yleistä
Vuosi 2013 oli Kopula ry:lle monipuolinen ja antoisa. Keväällä pieni ainejärjestö kokeili siipiään
huvitoiminnassa laajentamalla Suomi-pileiden konseptia vuokraamalla tilan illanviettoa varten.
Syksyn merkityksellisin tapahtuma oli Työelämäpäivät, jossa kolme Tampereen yliopiston suomen
kielen oppiaineesta valmistunutta kertoi työuristaan. Vuoteen mahtui paljon pieniä sekä suuria vapaa-ajan tapahtumia, koulutuspoliittista edunvalvontaa sekä esimerkiksi verenluovutusta.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Kopulan hallitus ja sen ulkopuoliset vastaavat valittiin syyskokouksessa joulukuussa 2012.
Viisi syyskokouksen valitsemaa toimihenkilöä joutui kuitenkin toimestaan luopumaan vuoden aikana: valitsimme uudelleen sihteerin, rahastonhoitajan, ympäristövastaavan sekä narikkavastaavan
toukokuussa 2013. Lisäksi kansainvälisten asioiden vastaava valittiin uudelleen lokakuussa. Vaihdokset johtuivat eroajien henkilökohtaisen elämän tilanteesta, kuten välivuoden pitämisestä.
Hallitus kokousti noin kerran kuukaudessa. Kokouksista ilmoitettiin Kopulan sähköpostilistalla sekä
toisinaan myös Facebook-ryhmässä. Siirryimme syksyllä paperittomaan kokoustamiseen, eli
esityslistat ovat esillä internetissä. Näin Kopulan jäsenet voivat lukea esityslistaa etukäteen ja lisätä
sinne haluamiaan asioita. Paperittoman kokoustamisen myötä kokous tapahtuu sähköisesti. Sihteeri
kirjoittaa pöytäkirjaa suoraan internetmuistioon, jota kokoustajat voivat lukea reaaliajassa.
Vuonna 2013 Kopulalla oli kolme yhdistyksen kokousta. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa
esiteltiin ja vahvistettiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2012 hallitukselle vastuuvapaus edellisen tilikauden tapahtumista. Lisäksi päätettiin Suomi-ilmiön painosmäärästä ja budjetista. Kevätkokous pidettiin Ravintola Amarillossa 14.3.2013.

31.10.2013

pidetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa muutettiin hallituksen kokoonpanoa. Sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi hallitus, muut toimihenkilöt ja tilintarkastajat sekä kaksi henkilöä Osma ry:n hallitukseen.
Kokouksessa myös määrättiin liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle vuodelle. Syyskokous pidettiin
4.12.2012 ravintola Hullu Porossa.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Mariella Tolkki
Varapuheenjohtaja Matti Virtanen
Sihteeri 22.5 saakka Riitu Nykänen
Sihteeri 22.5 alkaen Riikka Kämppi
Rahastonhoitaja 22.5 saakka Elisa Uusirasi
Rahastonhoitaja 22.5 alkaen Riikka Välimaa
Koulutuspoliittinen vastaava Olli Kuparinen
Tuutorvastaava Maiju Torkkeli
Tapahtumavastaava Emma Lammela
Internet-, sähköposti- sekä tiedotusvastaava Elina Perkiö
Hallituksen ulkopuoliset vastaavat
Kulttuurivastaava Camilla Jääskeläinen
Sosiaalipoliittinen vastaava Olli Kuprainen
Liikuntavastaava Emma Lammela
Kansainvälisten asioiden vastaava 31.10 saakka Mari Kuusela
Kansainvälisten asioiden vastaava 31.10 alkaen Camilla Jääskeläinen
Tasa-arvovastaava Sofia Koivusalo
Ympäristövastaava 22.5 saakka Riitu Nykänen
Ympäristövastaava 22.5 alkaen Paula Laine
Narikkavastaava 22.5 saakka Elisa Uusirasi
Narikkavastaava 22.5 alkaen Paula Laine
Tuutorvastaava Sanna-Kaisa Korppila
Haalarimerkkivastaava Tanja Viskari
Suomi-ilmiön päätoimittaja ja taittovastaava Johanna Yrjänäinen
Osma-vastaavat
Olli Kuparinen ja Mariella Tolkki
Toiminnantarkastaja Siina Autio, varajäsen Tanja Viskari

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa
Olli Kuparinen
Mariella Tolkki
Kopulan edustajat yksikön johtokunnassa
Siina Autio
Varajäsen Olli Kuparinen
Kopulan edustajat oppiaineen OPS-työryhmässä
Siina Autio

Koulutuspoliittinen toiminta
Tamy
Vuonna 2013 Kopulan yhteydenpito Tamyyn tapahtui perinteisillä, jo rutiineiksi muodostuneilla
keinoilla. 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 tapasi henkilökohtaisesti useamman kerran vuoden 2013 aikana oppiaineen
professoreita sekä opintosihteeriä. Suunnitteilla ollutta, säännöllistä kahvittelutuokiota henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken ei vuonna 2013 järjestetty. Suunnitelmissa päästiin kuitenkin niin pitkälle, että nämä tapaamiset vuoden 2014 puolella mitä luultavimmin saadaan järjestymään säännöllisellä rutiinilla. Henkilökunta kutsuttiin perinteitä kunnioittaen joihinkin Kopulan tapahtumiin, kuten fuksiaisiin pitämään rastia sekä fuksien järjestämiin pikkujouluihin.

Yksikkö
Yksikön johtokunnassa oli vuonna 2013 Kopulasta yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Vastuu
jäsenten osallistumisesta meni kuitenkin aika lailla tasan. Johtokunnan jäsenet pitivät yhteyttä
Kopulan hallitukseen ja tiedottivat ajankohtaisista asioista. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava
osallistui yksikön itsearviointiprosessiin ja palkitsemistyöryhmään. Koulutuspoliittinen vastaava

organisoi syksyllä Vuoden opettaja LTL-yksikössä -palkinnon äänestyksen ja palkitsemisen.

Nykysuomen seura
Kopula ry järjesti yhdessä Nykysuomen seuran kanssa kevät- ja syysteemapäivät. Kevätteemapäivä
järjestettiin 6.4.2013 aiheenaan Kielen näkökulma sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen. Järjestävinä osapuolina oli Kopula ry:n sekä Nykysuomen seura ry:n lisäksi myös
Seta ry. Puhujina olivat kirjailija Gerry Birgit Ilvesheimo aiheenaan sanan vallasta ja fiktion todellisuudesta, diskurssitutkimuksen yliopistotutkija Simo Määttä aiheenaan vihapuhe ja sananvapaus,
Espoon kaupungin nimistönsuunnittelija, suomen kielen lautakunnan jäsen Kaija Mallat aiheenaan
naista merkitsevät ilmaukset paikannimissä sekä Luca Tainio ja Mikko Väisänen aiheenaan enemmistöt ja vähemmistöt sanoina ja käsitteinä. Syysteemapäivä järjestettiin 14.12.13 paneelikeskusteluna, jonka otsakkeena toimi Kieli ja uskonto. Paneelikeskustelun keskustelijoina toimi joukko tunnettuja ajattelijoita: Esa Itkonen, yleisen kielitieteen professori emeritus Turun yliopistosta, Torsti
Lehtinen, kirjailija, kääntäjä ja filosofi, Antti Nylén, kirjailija ja esseisti sekä Miira Sippola, ohjaaja
ja teologian maisteri. Keskustelua johti Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi.
Kopulan puheenjohtaja istui vuonna 2013 Nykysuomen seura ry:n johtokunnassa.

Talous
Kopula käytti vuonna 2013 pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna.
Varoja hankittiin jäsenmaksuilla, haalarimerkkien myynnillä ja narikoita pitämällä. Jäsenmaksuja
Kopulalle kertyi vuonna 2013 212 euroa, yhdistyksen jäseniä oli 65. Merkkimyynnistä voittoa saatiin 630 euroa ja narikoista 230 euroa. Avustuksia Kopula sai Tamylta 538 euroa. Kopula järjesti keväällä omat sitsit sekä syksyllä yhteissitsit Autekin kanssa. Sitsien kulut saatiin katettua osallistumismaksuilla. Kopula käytti varojaan myös mm. tuutorointiin ja päivystyskahveihin yhteensä 470
euroa ja pikkujouluihin 235 euroa. Lisäksi Kopula tuki jäsentensä matkaa Osmaan korvaamalla
osallistujien matkakulut.

Narikkatoiminta
Vuonna 2013 Kopula piti kaksi narikkaa: Kevan tilaamana keväällä sekä Yliopiston avajaisten narikan 3.9. Yliopiston avajaisissa oli myös airueet Kopulasta.

Tuutortoiminta
Tuutorointi oli perinteiseen tapaan myös vuonna 2013 iso osa Kopulan toimintaa. Tuutorointivuosi
alkoi helmikuussa tuutorvastaavien koulutuksella ja maaliskuussa tuutoreiden värväämisella. Innostuneita ilmoittautui yhteensä 11 henkilöä: tuutorivastaavat Maiju Torkkeli ja Sanna-Kaisa Korppila
sekä tuutorit Elisa Kolehmainen, Henriikka Rantakokko, Riikka Välimaa, Emma Lammela, Meri
Paronen, Veera Hauhia, Marjo Pajunen, Riikka Kämppi ja Camilla Jääskeläinen. Ensimmäistä kertaa tuutorina toimivat osallistuivat yliopiston järjestämään koulutukseen Attilassa 15.-17. huhtikuuta.
Tuore tuutoriporukka otti järjestettäväkseen Avoimien ovien päivän yliopistolla 24. huhtikuuta.
Tuutorit suunnittelivat yhdessä Kopulan ständin, joka sijaitsi Päätalon 2. kerroksen aulassa. He esittelivät ainejärjestön toimintaa ja myivät haalarimerkkejä. Tuutorit pitivät muutamia suunnittelukokouksia kevään ja kesän aikana. Niissä pohdittiin syksyn aikatauluja ja ohjelmaa.
Tuutorointi painottui alkusyksyyn. Perinteinen fuksiviikko alkoi maanantaina 26. elokuuta ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella. Päivä koostui tutustumisleikeistä sekä yhdessä syömisestä. Illalla
tapasimme yliopistolla ja lähdimme porukalla kiertelemään Tamperetta. Kaupunkikierros päättyi
Pyynikin näkötornille munkkikahvilaan. Tiistaina pidettiin kampuskierros, joka päättyi leikkimieliseen kisaan: tuutorit olivat piilottaneet kirjaimia eri puolille kampusta ja fuksien tuli etsiä niitä vihjeiden avulla. Tiistaina myös lounastettiin, ja illalla pelattiin lautapelejä yhdessä keskustan pubeista.
Keskiviikkona ohjeistettiin fukseja lukujärjestyksien teossa. Päivä huipentui Sorsapuistossa pidettyyn fuksipiknikiin, jossa oli aiemmista syksyistä poiketen paikalla kaikki Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön fuksit. Piknikillä leikittiin, syötiin ja tutustuttiin muiden oppiaineiden opiskelijoihin. 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 Hämeenkadun buffetravintola Pizza Raxiin.

Myös seuraavalla viikolla oli ohjelmaa: tiistaina 3. syyskuuta fukseille järjestettiin haalarisovitus.
Ensimmäisellä opiskeluviikolla ohjastettiin myös sellaisia fukseja, jotka eivät ehtineet fuksiviikolle.
Torstaina 5. syyskuuta Kopula järjesti yhdessä Teeman, Lexican ja Translan kanssa Fuksiolympialaiset Sorsapuistossa. Tapahtumassa kierrettiin sekajoukkueissa kevyesti liikunnallisia rasteja. Leikkimielisen kilpailun palkintojenjako järjestettiin Pinni B:n edustalla amfiteatterilla. Kopulasta paikalla oli rastinpitäjien lisäksi muutama fuksi.
Torstaina 19.9. juhlimme Fuksiaisia sirkusteemalla. Toinen toistaan jännittävämpiin asuihin pukeutuneet reilut kymmenen fuksia kiersivät rasteja keskustan ravintoloissa sekä yhden tuutorin asunnolla. Jatkoilla Satakunnankadun saunalla kisailtiin perinteisestä fantom-mestaruudesta, lausuttiin fennistivala sekä saunottiin.
Keskiviikkona 11. syyskuuta joimme vuoden ensimmäiset päiväkahvit. Näiden ensimmäisten kahvien jälkeen päiväkahviaika vakiintui keskiviikolla klo 11.45-12.15, ja kahvit juotiin viikoittain lukuun ottamatta perioditaukoviikkoja ja lukukauden viimeistä viikkoa. Kävijämäärä vaihteli, mutta
keskimäärin päiväkahveilla kävi 5–15 henkilöä. Yhdellä päiväkahvikerralla silloinen haalarimerkkivastaava Tanja Viskari tuli myymään haalarimerkkejä.
Lokakuun alussa (8.10.) tuutorivastaavat organisoivat lounastreffit Päätalon ravintolan kabinettiin.
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 21. marraskuuta rekrytoitiin uudet tuutorivastaavat vuodelle 2014.
Tämän tehtävän ottivat vastaan Saana Tuomela ja Sanna Stenberg.

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat
Tärkein Kopulan tiedotuskanavista on ainejärjestön yleinen sähköpostilista KOPULA@uta.fi, jolle
kuuluu suurin osa Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoista. 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.
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 ensimmäisen vuoden suomenopiskelijoita. Kopulan sähköpostilistavastaava ylläpitää
yhdistyksen, hallituksen, tuutoreiden sekä fuksien sähköpostilistoja. Suomenopiskelu-listan ylläpito
on siirretty suomen kielen oppiaineen opintosihteerin Maija Ohvon hoidettavaksi

Kopulan kotisivut ja nettiyhteisöt
Kopulan nettisivut löytyvät osoitteesta http://jarjestot.uta.fi/kopula. Sivut luotiin syksyn aikana täysin uudelleen, ja sivujen ajantasaisuuteen panostettiin erityisesti. Sivut toimivat tiedotuskanavana
nykyisille opiskelijoille esimerkiksi tenttiarkiston ja vanhojen Suomi-ilmiöiden muodossa, tietopankkina suomen kielen opiskelua harkitseville ja lähteenä nykyisen hallitusten jäsenten yhteystietoja, sähköpostilistojen liittymisohjeita ja haalarimerkkejä etsiville. Kopulan Facebook ryhmässä
tiedotettiin tärkeistä Kopulan tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka jollakin tavalla suomen kielen
opiskelijoihin liittyivät, sekä muista ilmoitusluontoisista asioista kuten ainejärjestölehden ilmestymisistä ja kyselyistä. Facebook-ryhmä on toiminut luontevana ja helposti lähestyttävänä osana tiedotusta.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulua on käytetty yhdistyksen kokouksista ilmoittamiseen sekä tapahtumien mainostamiseen. Myös ajantasainen hallitus ja tenttikuori, johon tenttiarkistoon tahdottavia tenttejä voi tuoda,
löytyvät ilmoitustaululta.

Suomi-ilmiö
Kopula ry:n lehden Suomi-ilmiön toimittamista varten perustettiin päätoimittajan johdolla työryhmä
keväällä 2013. Suomi-ilmiö ilmestyi vuonna 2013 kevätlukukaudella 10.5. ja syyslukukaudella 11.
12. Lehteä ideoitiin ja kirjoitettiin työryhmän voimin, mutta tekstejä saatiin myös muilta kopulalaisilta. Lehteen tuli tekstejä laidasta laitaan, mutta raportoimme myös Kopulan
ajankohtaisista tapahtumista: esimerkiksi sitseistä, Osmasta ja työelämäpäivistä. Kevään numeroon

mainostajia ei saatu, syksyn lehteen saatiin puolen sivun mainos Juvenesilta hintaan 50 €. Kevään
numero painettiin värikansilla. Lehdessä oli 40 A4-kokoista sivua ja hinnaksi tuli 183,52 €. Syksyn
numero painettiin kokonaan mustavalkoisena, sivuja oli 24 ja hinnaksi tuli Juvenesin mainoksen jälkeen 111,2 €. Yhteensä Suomi-Ilmiöihin meni rahaa 294,72 €. Molemmat lehdet painatettiin Juvenes Printillä Tietotalolla ja painosmäärä molemmissa numeroissa oli 80 kappaletta. Lehteä mainostettiin Kopulan sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä ja se oli haettavissa suomen kielen oppiaineen 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 ja kokouksissa. Sosiaalipoliittinen vastaava järjesti yhteisen verenluovutustapahtuman Kopulan jäsenille 19.3. Verenluovutukseen osallistui kuusi kopulalaista. Verenluovutuksesta pyritään luomaan jatkuva perinne.
Kopula ry järjesti hyväntekeväisyystempauksen Koukkuniemen vanhainkodilla vanhuksien kanssa
ulkoilemisen merkeissä. Tempaus järjestettiin 7.5. ja siihen osallistui kymmenen kopulalaista. Tempaus herätti suurta mielenkiintoa ja sitä pidettiin niin onnistuneena, että samankaltaisia hyväntekeväisyystempauksia pyritään jatkossa järjestämään vuosittain.

Kulttuuritoiminta
Kopula Ry:n kulttuuritoiminta vuonna 2013 oli vähäistä. Marraskuussa järjestettiin vierailu museokeskus Vapriikkiin, jossa oli esillä mm. Innovaatiot- ja Tampere 1918 -näyttelyt. Museovierailuun
osallistui kymmenen Kopulan jäsentä.

Osma
Vuonna 2013 suomen kielen kattoainejärjestö Osma ry kokoontui kahdesti: keväällä yhdistyksen
kevätkokouksen tiimoilla Helsingissä 22.-24.3.2013 sekä syksyllä syyskokouksen yhteydessä Turussa 29.11.-1.12.2013. Kevään Osma käynnistettiin perjantaina 22.3. laitosesittelyllä ja luennolla,
jonka jälkeen ilta jatkui Osma ry:n hallituksen kokouksella sekä yhdistyksen kevätkokouksella Kattosauna Sivistyksellä. Lauantaina nautittiin S2-aiheisesta työelämätapahtumasta, kisailtiin Osma-

turnauksessa sekä sitsattiin Sörnäisissä Käärmeenpesässä. Sunnuntaina Osma päättyi perinteiseen
tapaan

jäähyväisbrunssiin.

Syksyn

Osma

Turussa

käynnistyi

perjantaina

29.11.

yliopistonlehtoreiden Paula Sjöblomin ja Tommi Kurjen esitelmällä aiheinaan turun murre
kansanlingvistisestä näkökulmasta sekä turkulainen nimistö. Ilta jatkui Panimoravintola Koulussa.
Lauantain ohjelmaan kuului historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Novassa, Osma ry:n
hallituksen kokous sekä yhdistyksen syyskokous Turun yliopistolla, Osma-turnaus yliopiston
kampusalueella sekä sitseihin Yo-talo B:n S-Osiksen tiloissa. Sunnuntaina Osma päättyi
perinteiseen tapaan jäähyväisbrunssiin.
Kevään Osmaan osallistui kolme kopulalaista, syksyn Osmaan vain yksi. Kopula ei tuonut pokaalia
kotiin kummastakaan Osma-turnauksesta.

Huvitoiminta
Vuoden 2013 keväällä Kopula järjesti huvimestarin johdolla niin Suomi-bileet ravintola Telakalla
kuin sitsit Sorin Klubilla. Kopula osoitti mielenkiintoa ja suurta yhteistyökykyisyyttä monen henkilön aktivoituessa auttamaan järjestelyissä niin ennen kuin jälkeen juhlien. Helmikuussa järjestetyt
Suomi-bileet järjestettiin yhteistyössä ulkopuolisen yrityksen - CB Booking & Managementin
-kanssa, joten Kopula työllisti huvitoiminnallaan nuorta yritystä. Kopula osti
palvelun yritykseltä, jonka edustaja huolehti tilavuokrasta, esiintyjien ja työntekijöiden hankkimisesta sekä tapahtuman mainonnasta. Sitsit järjestettiin myöhemmin keväällä. Niille osallistui jäsenistöstämme noin 30 henkilöä sekä muutamia muiden ainejärjestöjen edustajia. Syyspuolella Kopula järjesti suuremmat sitsit Tampereen Pursiseuralla yhdessä automaatiotekniikan ainejärjestö Autekin kanssa. Sitseille osallistui yli 60 henkilöä. Määrä jakautui tasaisesti kahden järjestävän ainejärjestön välille ja lisäksi tapahtumaan osallistui väkeä myös muista ainejärjestöistä.

Liikunta
Keväällä 2013 Kopula järjesti talviliikuntatapahtuman yhdessä muiden yksikkömme ainejärjestöjen,
Translan ja Lexican, kanssa. Talviliikuntapäivään kuului luistelua, pulkkailua ja muuta mukavaa
Saukonpuiston alueella. Liikunnan jälkeen siirryttiin Domus-klubille viettämään aikaa yhdessä.
Syksyllä 2013 Kopulassa haluttiin kokeilla hieman erilaista liikuntamuotoa. Kokeiltavaksi valikoitui seinäkiipeily, jota pääsimme kokeilemaan Tampereen Kiipeilykeskuksessa Nekalassa.

Seinäkiipeily oli osallistujien mieleen ja halukkuutta on myös toiselle kokeilukerralle.

Tasa-arvotoiminta
Vuoden 2013 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 2013 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.

Kansainvälinen toiminta
Keväällä 2013 kansainvälisten asioiden tvastaava rekrytoi kolme uutta kv-tuutoria, jotka koulutettiin huhtikuussa. Kv-vastaava vaihtui syyslukukaudeksi kesken hallituskauden entisen kv-vastaavan
ainejärjestönvaihdoksen vuoksi. Aiempi vastaava perehdytti uuden vastaavan ainejärjestön kv-toimintaan ja lupasi olla tavoitettavissa, jos epäselviä asioita myöhemmin ilmenee. Vastaavan vaihdos
kesken kauden sujui siis ongelmitta, ja kansainvälisten asioiden toimistoonkin saatiin uuden vastaavan yhteystiedot välitettyä välittömästi.
Syyslukukaudella suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuteen tuli seitsemän vaihto-opiskelijaa. Vaihto-opiskelijoista osa kävi ainejärjestön järjestämillä päiväkahveilla ja osallistui fukseille
suunnatun orientaatioviikon ohjelmiin. Koska kevätlukukaudelle 2014 saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrän tiedettiin olevan niin vähäinen, ei uudelle kv-tuutorirekrytoinnille ollut tarvetta syksyllä
2013.

Merkit ja haalarit
Haalarimerkkitoiminta sujui vuonna 2013 entiseen tapaan eli erittäin hyvin. Haalarimerkkivastaava
myi merkkejä itse tai toimitti niitä myytäväksi monissa eri tapahtumissa, mm. Kopulan päiväkahveilla sekä Tampereen yliopiston Avoimien ovien päivänä ja avajaisissa. Merkkivalikoima on kasvanut entisestään, sillä se koostuu jo yhteensä yli 30 eri merkistä, joista monet ovat peräisin muiden
yliopistojen suomen kielen ainejärjestöiltä. Kopulan omia kahdeksaa haalarimerkkiä myytiin ja
myös vaihdettiin muiden ainejärjestöjen merkkeihin ympäri Suomea niin paljon, että suosituimpia
merkkimalleja tilattiin lisää syksyllä.

Merkkejä on mainostettu Kopulan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Facebook-ryhmässä, ja niiden
kaikkien kautta on tullut kiitettävä määrä yhteydenottoja ja tilauksia. Syksyllä alkoi myös vanhan
ainejärjestön haalarimerkin korvaavan merkin ideointi ja suunnittelu, mutta tilaus jäi uudelle toimintakaudelle.

