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Yleistä 

 

Kopulan hallituksen kokoonpanosta noin puolet vaihtui ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 

5.5.2015. Tuolloin vaihtuivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava sekä 

rahastonhoitaja. Entisestä tapahtumavastaavasta Satu Saaresta tuli puheenjohtaja, Camilla 

Jääskeläinen otti tehtäväkseen varapuheenjohtajuuden ja Olga Suomalainen korvasi Riikka 

Välimaan rahastonhoitajana. Jenni Rajala jätti Kopulan hallitustehtävät, ja näin ollen 

sopovastaavamme Sanna Stenberg otti kontolleen myös kopovastaavuuden. Lisäksi tuutorivastaava 

Ella Toiviainen ryhtyi tapahtumavastaavaksi. 

 

Tämä tarkoittaa, että hallituksemme on varsin uusi ja syyslukukausi on mennyt uusiin toimikuviin 

totutellessa, ainakin puheenjohtajan puolelta. Asiat ovat kuitenkin edenneet hyvin ja monia 

uudistuksiakin on tehty erityisesti viestintään liittyen. 

 

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta 

 

Kopulan hallitus ja sen ulkopuoliset vastaavat valittiin syyskokouksessa joulukuussa 2014.  

 

Toukokuussa 2015 pidettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava ja rahastonhoitaja erosivat toimistaan ja heidän tilalleen 

nimitettiin uudet vastaavat. Vaihdokset johtuivat eroajien elämäntilanteista, sillä puheenjohtaja ei 

ollut varma siitä, olisiko koko lukuvuotta 2015–2016 Suomessa. Entinen rahastonhoitaja ja 

varapuheenjohtaja tahtoi keskittyä opintoihinsa tiiviimmin, ja päätti luovuttaa vastuualueensa 

eteenpäin. 

 

Hallitus kokousti noin kerran kuukaudessa. Kokouksista ilmoitettiin Kopulan sähköpostilistalla sekä 

Facebook-ryhmässä, jossa niiden ajankohdasta hallituksen kesken pääasiassa sovittiin. 

Kokoustamme paperittomasti, joten esityslistat ovat esillä internetissä Etherpad-alustalla. Näin 

hallituslaiset voivat lukea listaa etukäteen ja lisätä sinne haluamiaan asioita. 

 

Vuonna 2015 Kopulalla oli kolme yhdistyksen kokousta. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 

esiteltiin ja vahvistettiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2014 

hallitukselle vastuuvapaus edellisen tilikauden tapahtumista. Lisäksi päätettiin Suomi-ilmiön 

painosmäärästä ja budjetista. Kevätkokous pidettiin Ravintola Napolissa 23.3.2015. 
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Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 5.5.2015 muutettiin hallituksen kokoonpanoa. 

Kulttuuriravintola Telakalla pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa (9.12.2015) vahvistettiin 

vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi hallitus ja muut toimihenkilöt sekä 

kaksi henkilöä Osma ry:n hallitukseen. Kokouksessa määrättiin myös liittymis- ja jäsenmaksu 

seuraavalle vuodelle. Kaikki paikallaolijat kuitenkin autuaasti unohtivat toiminnan- ja tilintarkastajien 

valinnan, nämä valitaan heti tammikuussa 2016 ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 

Hallituksen jäsenet 2015: 

Puheenjohtaja 5.5. saakka: Maiju Torkkeli 

Puheenjohtaja 5.5. alkaen: Satu Saari 

Varapuheenjohtaja 5.5. saakka: Riikka Välimaa 

Varapuheenjohtaja 5.5. alkaen: Camilla Jääskeläinen 

Sihteeri: Henriikka Rantakokko 

Rahastonhoitaja 5.5. saakka: Riikka Välimaa 

Rahastonhoitaja 5.5. alkaen: Olga Suomalainen 

Tapahtumavastaava 5.5. saakka: Satu Saari 

Tapahtumavastaava 5.5. alkaen: Ella Toiviainen 

Sosiaalipoliittinen vastaava: Sanna Stenberg 

Koulutuspoliittinen vastaava 5.5. saakka: Jenni Rajala 

Koulutuspoliittinen vastaava 5.5. alkaen: Sanna Stenberg 

Liikuntavastaava: Emma Lammela 

Tuutorivastaava: Ella Toiviainen 

Haalarimerkkivastaava: Saana Tuomela 

Kulttuurivastaava: Ida Riikonen 

Kansainvälisten asioiden vastaava: Camilla Jääskeläinen 

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet: 

Tasa-arvovastaava: Maiju Torkkeli 

Ympäristövastaava: Sanna Stenberg 

Netti- ja tiedotusvastaava: Elina Perkiö 

Suhdetoimintavastaava: Minna Aalto 

Narikkavastaava: Camilla Jääskeläinen 

Osma-vastaavat: Maiju Torkkeli ja Olli Kuparinen 

Tuutorivastaava: Vilma Häkkinen 

Suomi-ilmiön päätoimittaja: Elisa Lampinen 

Taittovastaava: Tanja Viskari 
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Toiminnantarkastaja: 

Mariella Tolkki (varalla Mari Tiiro) 

Tilintarkastaja: 

Elisa Uusirasi (varalla Sanna-Kaisa Korppila) 

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa: 

Maiju Torkkeli 

Olli Kuparinen 

Kopulan edustajat yksikön johtokunnassa: 

Jenni Rajala 

Olli Kuparinen 

Kopulan edustaja tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä: 

Jenni Rajala 

Maiju Torkkeli 

Koulutuspoliittinen toiminta 

Tamy 

 

Vuonna 2015 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. 

 

Tutkinto-ohjelma 

 

Kopula järjesti kevätlukukaudella 2015 yhteisen kahvittelutuokion henkilökunnan ja opiskelijoiden 

kesken PinniB:n tulkkausstudiossa. Tarkoituksena on pitää tällaiset kahvittelut säännöllisinä, mutta 

syyslukukaudella emme tällaisia kahveja ehtineet järjestää. Henkilökunta kutsuttiin perinteitä 

kunnioittaen joihinkin Kopulan tapahtumiin, kuten fuksiaisiin pitämään rastia sekä fuksien 

järjestämiin pikkujouluihin. Yksi henkilökuntarasti ilmoittautuikin fuksiaisiin, mutta joutui kuitenkin 

perumaan osallistumisen. 
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Lisäksi Kopulan koulutuspoliittinen vastaava (joka luopui kopovastaavuudesta keväällä 2015) on 

mukana suomen kielen koulutusohjelman opetussuunnitelmatyörymässä (OPS-työryhmä) ja LTL-

neuvoston opiskelijajäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa aina ennen johtokunnan kokousta. 

Neuvostossa on keskusteltu lähinnä yksikön taloustilanteesta, Tampere3-hankkeesta ja muista 

koulutuspoliittisista asioista. Syksyn aikana aiotaan tilata LTL:n yhteisiä haalarimerkkejä, joita 

annetaan jokaiselle 55 opintopistettä lukuvuoden aikana suorittaneelle. Näin opiskelijakin voi omalta 

osaltaan olla tuomassa yksikölle rahaa. 

 

Yksikkö 

Yksikön johtokunnassa oli vuonna 2015 Kopulasta yksi varsinainen edustaja. Hän piti yhteyttä 

Kopulan hallitukseen ja tiedotti ajankohtaisista asioista muun muassa ainejärjestön kokouksissa. 

Sekä yksikön ohjausryhmässä että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä on myös ollut 

Kopulalta edustaja ja hänen varajäsenensä. Kopula organisoi myös syksyllä Vuoden opettaja LTL-

yksikössä -palkinnon äänestyksen ja voittajan valinnan yhdessä yksikön muiden ainejärjestöjen 

kanssa. Yksikön ainejärjestöjen puheenjohtajat ja kopo-vastaavat tapasivat lisäksi yksikön johtajaa 

lukukausittain keskustellakseen yksikköä koskevista ajankohtaisista asioista.  

 

Nykysuomen seura 

Vuonna 2015 ei järjestetty kevätteemapäivää Nykysuomen seuran kanssa. Seuran jäsenet ovat 

melko työllistettyjä muissa tehtävissä, eikä seura toimi juuri lainkaan kokouksia lukuun ottamatta. 

Kopulan puheenjohtaja istui vuonna 2015 Nykysuomen seura ry:n johtokunnassa.  

 

10.10.2015 järjestettiin Ymmärtämisen ja väärinymmärtämisen anatomiaa -niminen esitelmä- ja 

keskustelutilaisuus. NSS:n, Plural-tutkimuskeskuksen ja Kopula ry:n yhteinen tapahtuma järjestettiin 

Linna-rakennuksessa. Puhujina toimivat Helsingin yliopistosta venäjän kielen professori Arto 

Mustajoki ja kieliteknologian emeritusprofessori Kimmo Koskenniemi sekä koomikko, HM, YTM 

Tuure Pitkänen. Asiantuntijapuheiden jälkeen oli myös keskustelua aiheesta. 

Kurki ja käki -opiskelijakonferenssi 

Kurki ja käki -opiskelijakonferenssin tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus harjoitella 

tieteellisen esitelmän pitämistä ja saada palautetta tekeillä olevista opinnäytteistään. Keväällä 2015 

sitä ei kuitenkaan järjestetty. Kevään 2016 konferenssin järjestelytoimikunnassa on Kopulasta 

mukana puheenjohtaja. 
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Kopulan työelämäpäivä 27.3.2015 

Kopula järjesti oman suomenopiskelijoiden työelämäpäivänsä Osma-tapahtuman yhteydessä 

maaliskuussa. Puhumassa olivat Viesti ry:n viestintäkoordinaattori Maria Vilppola sekä Suomen 

yrittäjien viestintäsuunnittelija Anna Lantee. Yleisön joukossa oli paljon sellaisiakin 

suomenopiskelijoita, jotka eivät muuten osallistuneet Osmaan. Tiedotus tapahtumasta hoitui 

Osmasta tiedottamisen yhteydessä: ohjelmaan oli vapaa osallistuminen ilman eri ilmoittautumista. 

Tarkoitus on jatkossakin järjestää joko Kopulan omia työelämäpäiviä tai yksikön yhteisiä infoja siitä, 

miten ja minne yksikkömme ja ainejärjestömme opiskelijat ja alumnit ovat päätyneet 

työskentelemään. Verkostoituminen on myös näissä melko pienimuotoisissa tapahtumissa helppoa. 

Suuri osa kopulalaisista opiskelee opettajiksi, mutta kieliasiantuntijoiksi valmistuvat kaipaavat usein 

mentorointia ja neuvoja työllistymiseen esimerkiksi juuri viestinnän alalle. 

Talous 

Vuonna 2015 Kopula käytti pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna.  

Varoja hankittiin jäsenmaksuilla, haalarimerkkimyynnillä ja narikoita pitämällä. Vuonna 2015 jäsen-

maksuista kertyi yhteensä 358 euroa ja vuoden lopussa yhdistyksellä oli 85 jäsentä. Jäsenmaksu oli 

5 euroa ja uusilta jäseniltä 7 euroa, joka koostui varsinaisesta jäsenmaksusta ja kahden euron 

liittymismaksusta. Jäsenmäärä nousi edellisestä vuodesta 15 jäsenellä. Haalarimerkkien myynnistä 

kertyi tuloja yhteensä 737 euroa. Narikoita pidettiin vuoden aikana yhden kerran.  

Vuoden aikana Kopula järjesti kahdet yhteissitsit: ensimmäiset maaliskuussa Automaatiotekniikan 

killan ja Teeman kanssa ja toiset joulukuussa TTY:n Automaatiotekniikan killan kanssa. Kevään 

sitsien kulut saatiin katettua osallistumismaksuilla, samoin syksyn sitsien.  

Maaliskuussa 2015 oli Kopulan vuoro järjestää Osma-tapahtuma, josta jäätiin hieman tappiolle. 

Osma-tapahtuman järjestämiseen saatiin kuitenkin tukea Osma ry:ltä 175 euroa.  

Kopula käytti varojaan mm. tuutorointiin ja viikoittaisiin päivystyskahveihin 448,22 euroa, 

pikkujouluihin 155 euroa ja ainejärjestölehti Suomi-ilmiöön 198,90 euroa.  

Kopulan talous jäi tänä vuonna miinuksen puolelle 206,94 eurolla. Yritämme kuitenkin paikata 

tilannetta nostamalla haalarimerkkien myyntiä ja järjestämällä ilmaisia tai erittäin edullisia 

tapahtumia.  
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Narikkatoiminta 

Vuonna 2015 Kopula järjesti narikkapalvelun Jyrki Anttilan konserttiin 25.10. Tässä yliopiston 

ulkopuolisen järjestäjän tapahtumassa oli narikassa työskentelemässä yksi henkilö.  

Tuutoritoiminta 

Alkuvuodesta Kopulan kaksi tuutorivastaavaa rekrytoivat tuutoreita, osallistuivat tuutorivastaaville 

tarkoitettuun tilaisuuteen ja kävivät Tamyn järjestämässä tuutorointikoulutuksessa. Kesäkuussa 

vastaavat kokosivat fuksilehden ja kirjoittivat kirjeen uusille opiskelijoille.  

 

Perinteinen fuksiviikko järjestettiin 24.–28.8.. Ennen fuksiviikkoa uusiin opiskelijoihin otettiin 

puhelimitse yhteyttä, lisäksi perustettiin tuutoreiden ja uusien opiskelijoiden yhteinen Facebook-

ryhmä sekä Whatsapp-keskustelu. Fuksiviikolla kierrettiin sekä yliopistoa että kaupunkia, käytiin 

baareissa ja kahviloissa, pidettiin piknik ja pelattiin lautapelejä. Melkein kaikki uudet opiskelijat 

osallistuivat fuksiviikolla sekä viralliseen että vapaamuotoisempaan ohjelmaan. Fuksiviikosta tuli 

paljon positiivista palautetta sekä fukseilta että tuutoreilta.  

 

Myös syyskuussa oli paljon ohjelmaa. Ensimmäiseen hallituksen kokoukseen 2.9. tuutorit tulivat 

yhdessä fuksien kanssa. Kokouksen jälkeen käytiin elokuvissa katsomassa Inside Out. Ennen 

syyskauden ensimmäisiä Kolmiobileitä 3.9. järjestettiin myös yhteinen illanvietto. Atalpan avoimien 

ovien viikolla 8. syyskuuta tuutorit ja fuksit kävivät yhdessä zumba-tunnilla. 

 

Kopula on tietääksemme ainakin LTL:n ainut ainejärjestö, joka järjestää viikoittaisia päiväkahveja 

tuutoreiden voimin. ”Päikkärit” ovat osa tuutorointia, ja ne tarjottin maksuttomana syyslukukaudella 

joka keskiviikko ja keväällä joka torstai klo 11:45–12:15 aj-tilassa. Tarjolla on myös keksejä ja seuraa 

ainejärjestöläisistä, joilta fuksit voivat kysyä kaikesta mieltä askarruttavasta. Samalla myös 

vanhemmat ja nuoremmat opiskelijat tutustuvat toisiinsa. 

 

Kauden ensimmäiset päiväkahvit järjestettiin 10.9., ja samana päivänä oli myös Kopulan Hervanta-

excursio, jonka aikana kierrettiin TTY:n tiloissa ja kävimme syömässä Hervannan Speak Easyssa. 

Innokkaimmat jatkoivat excursiolta vielä syksyn ensimmäisiin Haalaribileisiin. Alkoholittomana 

tapahtumana pidettiin 16.9. pyjamabileet, joissa vietettiin iltaa yöpuvuissa syöden herkkuja, 

kuunnellen musiikkia ja leikkien erilaisia leikkejä. Syyskuun ehdoton huipentuma oli kuitenkin 24.9. 

järjestetyt Suomi-junttiteemaiset fuksiaiset. Fuksiaisrasteja oli sekä kampuksella että eri kuppiloissa, 

ja fuksivala ja jatkot pidettiin Sorin saunalla. 
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Fuksit saivat haalarinsa jo lokakuun alussa ja 1.10. vietimme haalarinkastajaisia Domus-klubilla. 

Tämä on poikkeuksellisen aikainen ajankohta, sillä 2014 aloittaneet saivat haalarinsa vasta 

kevätlukukaudella. Kiitos tästä kuuluu kahdelle tuutorille, jotka toimivat todella ripeästi ja fukseja 

aktivoiden. Seuraavalla viikolla 6.10. järjestimme haalarimerkkien ompeluillan erään tuutorin luona 

TOAS Tampellassa, ja paikalla oli noin viisitoista henkeä. Tapahtuma oli alkoholittoman hengailun 

ja matalan kynnyksen tapahtuma, joka keräsi kiitosta. 

 

Marraskuussa 19.11. järjestettiin päiväkahveilla hallituksen rekrytointitilaisuus, jossa houkuttelimme 

koko hallituksen voimin fukseja mukaan ainejärjestötoimintaan. Myös Kopulan pikkujoulut (tällä 

kertaa 30.11. Domus-klubilla) ovat olleet antoisaa hallituskähmintäaikaa, ja vuoden 2016 

hallituskokoonpanossa onkin huikeat 50 % ensimmäistä vuottaan opiskelevia. Myös hallituksen 

ulkopuolisiksi vastaaviksi saatiin runsaasti fukseja. 

 

Tuutorivastaavat ja tuutorit ovat tänä syksynä pyrkineet järjestämään mahdollisimman paljon 

erilaisia tapahtumia, joihin fuksien olisi helppo osallistua. Fuksit ja tuutorit pitävät yhä säännöllisesti 

yhteyttä toisiinsa Whatsapp-keskustelussa, jossa kuulumisia vaihdetaan aktiivisimpien 

keskustelijoiden kanssa melkein päivittäin.  

 

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. Kopulalla on myös olemassa listat  tuutoreille ja fukseille 

(KOPULANTUUTORIT@uta.fi ja KOPULANFUKSIT@uta.fi), mutta näitä ei ole juuri käytetty. 

Kopulan sähköpostilistavastaava ylläpitää yhdistyksen, hallituksen, tuutoreiden sekä fuksien 

sähköpostilistoja. Suomenopiskelu-listan ylläpito on siirretty suomen kielen tutkinto-ohjelman 

opintosihteerin Maija Ohvon hoidettavaksi. 

 

mailto:KOPULANTUUTORIT@uta.fi
mailto:KOPULANFUKSIT@uta.fi
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Kopulan kotisivut ja nettiyhteisöt 

 

Kopulan nettisivut löytyvät osoitteesta http://jarjestot.uta.fi/kopula. Kopulan nettivastaava päivitti 

sivuja laajasti talvella 2015, ja sivuilla on nyt esimerkiksi kolmen edellisen vuoden 

toimintakertomukset ja yhdistyksen säännöt. 

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 ja syksyllä myös Facebook-sivulla 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. Facebook-ryhmän ohelle luotiin 

syyskuussa 2015 Facebook-sivu, jonka kautta tykkäily ja tiedottaminen Kopulan nimellä onnistuu 

helpommin. Samassa yhteydessä luotiin myös Kopulan Instagram-tili, jolla pyritään lisäämään 

tavoitettavuutta ja markkinoimaan suomen opiskelua tuleville opiskelijoille.  

 

Ilmoitustaulu 

 

Ilmoitustaulun käyttö on jäänyt vuoden aikana vähiin. Netti- ja tiedotusvastaavan vaihduttua ja 

tiedonkulun pätkiessä ilmoitustaululle ei ole juurikaan saatu päivitettyä sisältöä. Hallituskaudella 

2016 tulemme panostamaan perinteisempään tiedotukseen sähköisen tiedotuksen ohella ja 

päivitämme sinne esimerkiksi hallituksen ajantasaiset yhteystiedot. Yhdistyksen kokouksesta on 

kuitenkin tiedotettu myös ilmoitustaulun avulla. Tenttikuori, johon tenttiarkistoon tahdottavia tenttejä 

voi tuoda, löytyy sekin ilmoitustaululta. Ilmoitustaulun luota löytyy ainejärjestön lehtiä, jotta ne ovat 

helposti opiskelijoiden saatavilla. 

 

Suomi-ilmiö 

 

Kopula ry:n lehti, Suomi-ilmiö, julkaistiin vuonna 2015 suunnitelmien mukaisesti kaksi kertaa: 

kevätlukukaudella kesäkuussa ja syyslukukaudella joulukuussa. Kumpaakin lehden toteutuksesta 

vastasi Suomi-ilmiö-työryhmä, jonka lisäksi muutkin kopulalaiset osallistuivat lehden tekoon. 

Lehtiin tuli tekstejä laidasta laitaan, mutta niissä raportoitiin myös Kopulan ajankohtaisista 

tapahtumista. 
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Kevään Suomi-ilmiössä 1/2015 oli teemana juhlavuottaan viettävä Kalevala mm. artikkelien ja 

tehtäväsivujen muodossa, jonka lisäksi käsiteltiin Kopulan järjestämää Osmaa ja muita 

opiskelijoille ajankohtaisia aiheita. Syksyn 2/2015 numeron aiheissa käsiteltiin opiskelua laaja-

alaisesti fuksivuodesta opintojen loppusuoraan. Lehdessä oli asiaa niin ajankohtaisista 

opiskelijatapahtumista, opinnoissa suuntautumisesta ja kuin opinnäytteestäkin. 

  

Vuoden 2015 Suomi-ilmiöt painatettiin Juvenes Printillä Tietotalolla. Suomi-ilmiö 1/2015 maksoi 

105,90€ ja sitä painettiin 70 kappaletta. Sivuja (A4) lehdessä oli 20. Suomi-ilmiö 2/2015 puolestaan 

maksoi 93,00€, painos oli 70 kpl ja sivumäärä (A4) 24. Kumpikin lehti oli mustavalkoinen ja 

lehdissä ei ollut mainoksia. Vuoden 2015 lehtien kustannukset olivat yhteensä 198,90€. 

  

Valmiista Suomi-ilmiöistä ilmoitettiin Kopulan sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä. Lehdet ovat 

saatavilla suomen kielen tutkinto-ohjelman sekä Kopulan ilmoitustaulun alta. 

Sosiaalipoliittinen toiminta 

 

Sosiaalipoliittinen vastaava seurasi SOPOS-sähköpostilistaa ja tiedotti sen tärkeimmistä asioista 

järjestön jäsenille sähköpostitse. Kopula ry:n ja Teema ry:n välinen verenluovutuskilpailu sai jatkoa 

syyslukukaudelta 2014, ja kevään kilpailu pidettiin maalis-huhtikuussa Veripalvelun VeriRyhmien 

kautta. Tällä kertaa voitto tuli Kopulalle, mutta luovuttajia oli molemmissa VeriRyhmissä useita ja 

kisa oli tasainen. Teeman ja Kopulan sopovastaavat olivat molemmat yhtä mieltä siitä, että jatkossa 

verenluovutuskilpailu voisi olla koko lukuvuoden mittainen, sillä luovutuskarenssit ovat pitkiä ja niitä 

voi saada monesta syystä, siksi yli puolen vuoden mittainen kilpailuaika on perusteltua. Uusi kilpailu 

aloitettiin syyskuussa 2015 ja se päättyy maaliskuussa 2016. 

 

Kulttuuritoiminta 

 

Kopula ry järjesti 21.4. jäsenien yhteisen retken Ylioppilasteatterille katsomaan esitystä nimeltä 

Vituttaa. Kopula käytti kulttuuribudjettiaan lippukuluihin, jotta Kopulan jäsenten oma osuus lipun 

hinnasta olisi mahdollisimman pieni. Retkeen osallistui 6 jäsentä ja jokaiselle jäi maksettavaa kaksi 

euroa. 

Joulukuun 2. päivä 11 kopulalaista lähti Pakkahuoneelle katsomaan NääSpeksiä. Jokainen sai 

lipustaan euron ryhmäalennusta ja hintaa pienensi myös Kopulan kulttuuribudjetti, jolloin lopullisena 

hintana oli 10,27€. Toiveena on, että ensi vuonnakin kopulalaiset innostuvat speksistä, Speksi olisi 

mukava kulttuuriperinne hieman ennen joululomaa. 
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Osma 

Osma on suomen opiskelijoiden valtakunnallinen kattojärjestö, jossa on mukana Tampereen lisäksi 

viisi muuta suomenlukijoiden ainejärjestöä. Osma-tapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa, ja 

keväällä 2015 Osmaa vietettiin Tampereella. Osma ry:n hallituksessa istui Kopulasta Olli Kuparinen, 

joka toimi vuonna 2015 sihteerinä. 

 

Keväällä 2015 oli Kopulan vuoro järjestää Osma Tampereella. Osman kevätkokousviikonloppua 

vietettiin 27.–29.3. Perjantaina suomen kielen professori Antti Leino toivotti puheellaan kaikki 

tervetulleeksi, minkä jälkeen Kopulan työelämäinfon aloitti Viesti ry:n edustajan Maria Vilppolan 

työelämään liittyvä luento. Perjantai-iltana vietettiin iltaa Haiharan kartanossa, jossa pidettiin myös 

Osman hallituksen kokous sekä kevätkokous. Lauantai käynnistyi kulttuurilla, kun osmaajat kävivät 

vierailulla työväenmuseo Werstaalla. Sen jälkeen oli mahdollista syödä lounasta joko 

Kauppahallissa tai yliopistolla. Iltapäivällä kilpailtiin perinteinen Osma-turnaus, jonka voittajaksi 

selviytyi Helsingin yliopiston Siula. Illalla oli vielä vuorossa Tylypahka-teemaiset sitsit Klubi 57:ssä. 

Osma-viikonloppu päättyi sunnuntaina brunssiin. 

 

27.–29.11.2015 Oulussa järjestettyyn Osmaan Kopula osallistui neljän jäsenen joukolla. 

Syysriehassa pidettiin järjestön sääntömääräinen syyskokous ja hallituksen kokous. Riehassa 

tutustuttiin lisäksi muiden kaupunkien suomen opiskelijoihin. Viikonlopun aikana osallistuttiin myös 

leikkimieliseen Osma-turnaukseen, jossa eri kaupunkien joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan 

erilaisissa tehtävissä. Kopulan joukkue ei tällä kertaa yltänyt mitalisijoille. Ohjelmaan kuuluivat myös 

helvettiteemaiset sitsit ja sunnuntaiaamun brunssi.  

Huvitoiminta 

Syksyllä 2014 aloittaneet Kopulan fuksit saivat haalarinsa helmikuun alussa 2015, joten Domus-

klubilla järjestettiin haalarikastajaiset 5. helmikuuta, jolloin Ilonassa pidettiin poikkitieteelliset 

haalaribileet. Paikalla oli kuitenkin vain muutama fuksi, suurin osa Domukseen tulleista oli tuutoreita 

ja muita vanhempia opiskelijoita. 

 

Kopulan, Autekin ja Teeman beach party-teemaiset yhteissitsit järjestettiin 4.3. TTY:n Bommarissa. 

Tarkoituksena oli ”opettaa” teemalaisille sitsikulttuuria, sillä Teema ei ollut sitsannut neljään vuoteen. 

Tapahtuma oli todella suosittu, mukaan ilmoittautui melkein 90 sitsaajaa.  

 

Kopulan saunailta järjestettiin 18. maaliskuuta Hämpin kattosaunalla Kauppakadulla. Erityistä 

teemaa ei ollut, vaan tarkoituksena oli viettää aikaa yhdessä koko ainejärjestön voimin saunoen ja 

pelaillen lautapelejä. Loppujen lopuksi paikalla oli kuitenkin vain kymmenkunta henkeä, kaikki 
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hallituksen jäseniä. Tästä lannistumatta on kuitenkin tarkoitus järjestää saunailtoja myöhemminkin, 

sillä teemattomia ja yleiselle hengailulle varattuja saunailtoja on toivottu.  

 

Translan, Lexican ja Kopulan yhteinen grillausilta järjestettiin 23.4. Kalevassa TOAS Ninansammon 

piha-alueella ja kerhohuoneessa. Ainejärjestöt tarjosivat etukäteen ilmoittautuneille valinnan 

mukaan makkaraa tai kasvisvartaita sekä salaattia ja patonkia. Kaikki kolme ainejärjestöä 

osallistuivat kustannuksiin tasapuolisesti. Tapahtuma oli todella suosittu, paikalla oli noin 50 henkeä 

tasaisesti eri ainejärjestöistä. Myös Translan ja Lexican edustajat olivat innokkaita järjestämään 

vastaavan tapahtuman seuraavanakin keväänä ja tekemään muutakin yhdessä, esimerkiksi 

lähtemään vaellukselle. 

 

7.5. Domus-klubilla järjestettiin vielä fuksigaala, jonka teemana oli smurffit sinisten haalareidemme 

kunniaksi. Gaalassa palkittiin ahkeran fuksipassin täytön perusteella Vuoden fuksiksi tuleva 

tuutorivastaava Vilma Häkkinen. Palkintona on mainetta, kunniaa ja kiertopalkintohattu. Osallistujia 

Domus-klubin tapahtumassa oli noin 20. 

 

Alkusyksystä huvitoiminta keskittyi uusien opiskelijoiden tuutorointiin. Tuutoroinnista on oma lukunsa 

sivuilla 8–10. 

 

Tamyn järjestökilpailun innoittamina Kopulan hallitus suunnitteli kyselylomakkeen Kopulan 

tapahtumista ja alkoholinkäytöstä niissä. Kysely toteutettiin yliopiston elomake-palvelun kautta 11.–

25.9.2015. Kysyimme esimerkiksi sitä, millaisissa Kopulan tapahtumissa vastaajat ovat käyneet ja 

missä haluaisivat käydä, mitkä ovat vastaajien syyt käydä Kopulan tapahtumissa. Lisäksi esitimme 

väittämiä Kopulan tapahtumien alkoholipitoisuudesta, kuten ”Kopulan tapahtumissa käytetään paljon 

alkoholia”, ”Osallistuisin mieluiten Kopulan alkoholittomiin tapahtumiin” ja ”Kaikissa tapahtumissa on 

helposti saatavilla alkoholiton vaihtoehto”. Vastausvaihtoehdot näihin kysymyksiin olivat 

viisiportaisella asteikolla (1=erittäin paljon eri mieltä, 5=erittäin paljon samaa mieltä). Lisäksi 

vastaajilla oli mahdollisuus jättää avoimeen tekstikenttään palautetta kyselystä sekä Kopulan 

tapahtumista. 

 

Avoimessa palautteessa Kopulalle toivottiin lisää matalan kynnyksen tapahtumia, kuten kotibileitä 

jonkun kopulalaisen luona tai leffailtoja. Erityisesti kulttuuri- ja liikuntatapahtumia pyydettiin sekä 

avoimissa kommenteissa että monivalintakohdassa, jossa kysyttiin ”Millaisiin Kopulan tapahtumiin 

haluaisit osallistua”. Monivalinnassa ”kulttuuritapahtumiin” sai 20 valintaa, ”liikunnallisiin 

tapahtumiin” 18 valintaa. Tieto välitettiin liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumavastaaville hallituksen 

lokakuun kokouksessa. 
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Kyselyn vastausten perusteella kirjoitimme kilpailuvastauksen, ja Kopula sai kunniamaininnan ja 

kaksi ilmaista paikkaa Tamyn 90-vuotisjuhlaviikkojen sitseille. Kukaan hallituksesta ei ilmaissut 

kiinnostusta osallistua, mutta Kopulan jäsenet Sanna-Kaisa Korppila ja Torsti Vasara osallistuivat 

12.11. järjestetyille sitseille. 

 

11.11. Kopula järjesti Disney-illan Tamyn toimistolla. Mukana oli noin 15 piirrettyjen fania 

katsomassa Herculesta, Leijonakuningasta ja Toy Storya. Kopula tarjosi kaikille popcornit, mutta 

muut purtavat oli tuotava itse. Tapahtuma oli luonnollisesti alkoholiton. Leffailta keräsi paljon kiitosta, 

joten aiomme järjestää vastaavan tapahtuman toistekin. 

 

Automaatiotekniikan killan kanssa järjestettiin ”pikkuyolositsit” Hervannan Bommarissa 4.12. 

Osallistujia oli noin 60, tasaisesti molemmista ainejärjestöistä. Sitsit Autekin kanssa ovat perinteinen 

tapahtuma, ja järjestämme varmasti tapahtumia heidän kanssaan jatkossakin. Autekin ja Kopulan 

puheenjohtajat puhuivat myös alustavasti yhteisen talviriehaperinteen elvyttämisestä, tämä perinne 

on parina vuonna jäänyt pois ohjelmistosta, mutta nyt sen voisi uusilla toimijoilla saada jälleen 

käyntiin. 

Liikunta 

Vuoden ensimmäinen liikuntatapahtuma oli kaavailtuna helmikuun 22. päivälle yhdessä Lexican ja 

Translan kanssa. Tarkoituksena oli järjestää pulkkailua Saukonpuistossa ja tarjoilla ainejärjestön 

budjetin avustamana ainakin kuumaa mehua ja pientä purtavaa. Tämä jouduttiin kuitenkin 

perumaan, sillä lupaavan näköinen talvi muuttui vesi- ja kurakeliksi parissa päivässä eikä 

pulkkailusta olisi tullut mitään. Järjestimme kuitenkin yhdessä samaisten ainejärjestöjen kanssa 

myöhemmin keväällä grillausillan TOAS Ninansammossa. 

 

27.9. SOS ry ja Kopula järjestivät yhteisen kävelyretken Niihaman majalle. Osallistujat tapasivat 

TAYS:in bussipysäkillä ja vaelsivat siitä yhdessä retkeilymajalle. Ainejärjestöt kustansivat 

tapahtuman 12 osallistujalle grillimakkaraa ja soijanakkeja. Retki sujui mukavasti, ja SOS:in kanssa 

suunnitellaan tehtävän yhteistyötä jatkossakin. 

 

Kopula suunnitteli myös retken Rauhaniemen kansankylpylään 22.11. Tarkoituksena oli uida ja 

saunoa kopulalaisten kesken, mutta valitettavasti retki peruuntui niin liikuntavastaavan 

sairastumisen kuin pienen ja epävarman osanottajamäärän vuoksi. 

 

Kopulan lajikokeilu Tullintorin Irti maasta -kiipeilykeskukseen järjestettiin 7.12. Mukana oli 12 

kopulalaista, ja kaikki saivat pienen korvauksen liikuntabudjetista. Lipun hinta oli muutenkin huokeat 

12 euroa, mutta koska paikalla oli yli kymmenen henkeä, saimme 10 prosentin alennuksen. Kaikki 
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korkeanpaikankammonsa voittaneet olivat todella iloisia että lähtivät mukaan ja tunnin kiipeilyaika 

meni nopeasti ja adrenaliinintäyteisesti ohi. 

 

Kopulan syksyisessä tapahtumakyselyssä toivottiin lisää liikuntatapahtumia, ja Kopulalle valittiin 

vuodeksi 2016 kaksi liikuntavastaavaa, toinen hallitukseen ja toinen hallituksen ulkopuoliseksi 

vastaavaksi. Odotamme siis uusia lajikokeiluja ja lisää ideoita uusilta vastaavilta.  

Tasa-arvotoiminta 

 

Vuoden 2015 aikana tasa-arvovastaava tiedotti tärkeimmistä asioista Kopulan sähköpostilistalle. 

Useimmiten kyse oli tapahtumien mainostamisesta, kuten esimerkiksi Tamyn Naiskulttuuripäivät 7.–

9.4. Tasa-arvovastaavuuteen liittyy myös Reilun kaupan tuotteiden käyttöön kannustaminen 

Kopulan tapahtumissa ja esimerkiksi viikoittaisilla päiväkahveilla. Lisäksi tasa-arvovastaava huolehtii 

esimerkiksi kaikille sopivan tarjottavan järjestämisen (esim. erityisruokavaliot) sekä siitä, että 

tapahtumiin valittavat tilat ovat esteettömiä. Viikoittaiset päiväkahvit PinniA-rakennuksen 

ainejärjestötilassa ovat esteettömiä. 

 

Ympäristötoiminta 

Ympäristövastaava tiedotti vuoden 2015 aikana sektorinsa asioista ja kertoi opiskelijoille esimerkiksi 

yliopiston vaihtotoreista ja kierrätyshuoneesta. Lisäksi ympäristövastaava huolehti siitä, että Kopula 

käyttää tarjoiluissaan Reilun kaupan tuotteita tekemänsä ympäristölupauksen mukaisesti. 

 

Lupauksen mukaisesti päiväkahveilla käytetään kestoastioita kertakäyttöastioiden sijasta. 

Kestokuppeja on noin 15, ja kertakäyttökuppeja käytetään vain jos paikalla on enemmän ihmisiä 

kuin kuppeja riittää. Kopulan oma tiskiaine laimennetaan ja laitetaan suihkepulloon, mikä tarkoittaa, 

että tiskiainetta kuluu todella vähän. Kertakäyttöastioiden käyttöä on vähennetty, ja mikäli niitä jää 

yli esim. piknikeiltä, ne säilötään Kopulan kaappiin aj-tilassa ja käytetään tarpeen vaatiessa. Myös 

Domus-klubin muoviastioita hyödynnetään esimerkiksi pikkujoulujen aikaan. Kopula on 

ilmoittautunut mukaan Tampereen yliopiston Reilu korkeakoulu -hankkeeseen ja on edelleen 

virallisesti Reilu ainejärjestö. 

Kansainvälinen toiminta 

Vuonna 2015 Kopula ja Teema jatkoivat yhteistyötään kv-tuutoroinnin saralla. Keväällä suomen 

kieltä ja kulttuuria tuli Tampereen yliopistoon opiskelemaan vain yksi vaihto-opiskelija. Hän sai 
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tuutorin Teeman puolelta. Kv-tuutoreiden rekrytointi syksyn puolelle kävi sujuvasti sähköposti-

ilmoittautumisen kautta.  

17.3. järjestettiin Teeman kanssa yhteistyössä ulkomaanvaihto- ja -harjoitteluinfo. Tapahtumassa 

vaihdossa ja ulkomaanharjoittelussa olleet opiskelijat kertoivat kokemuksistaan, ja yleisöllä oli 

mahdollisuus kysyä mieltään askarruttavia asioita esiintyjiltä. Tilaisuudessa oli myös kahvi-, tee- ja 

välipalatarjoilu. Infotilaisuus osoittautui todella suosituksi; parhaimmillaan luentosalissa ei ollut 

yhtään tyhjää istumapaikkaa. Vastaavanlaisia tilaisuuksia suunnitellaan pidettäväksi jatkossakin. 

Syksyllä Kopula aktivoitui jälleen kv-toiminnassaan, kun edellisten vuosien tapaan suurin osa 

vaihto-opiskelijoistamme saapui lukuvuoden alussa. Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomailta saapui 

opiskelemaan viisi, suomen kieltä yksi ja kirjallisuutta yksi opiskelija. Kopulan huimat viisi ja 

Teeman kolme vapaaehtoista kv-tuutoria riittivät näille vaihto-opiskelijoille paremmin kuin hyvin. 

Kv-tuutorit saivat myös Kopulan ulkopuolisia tuutoroitavia tuutoripankin kautta.  

Syksyn kv-tuutorit ja kv-vastaava pitivät yhteyttä Facebook-chatin ja sähköpostin välityksellä. 

Yhteisiä tapaamisia pidettiin syksyn mittaan kaksi, ensimmäisen kerran Artturi-pubissa syyskuussa 

ja toisen kerran pikkujouluisissa tunnelmissa marraskuussa kv-vastaavan kotona. Osanotto 

kumpaankin oli kiitettävää. Jotkut vaihto-opiskelijat osallistuivat myös ainejärjestön yhteisiin 

tapahtumiin. Tuutoroinnista saatu palaute oli hyvää.  

Merkit, haalarit ja t-paidat 

Vuonna 2015 haalarimerkkejä myytiin totuttuun tapaan erilaisissa tapahtumissa, kuten Osmassa, 

Tampereen yliopiston avoimien ovien päivänä, sitseillä ja TTY:n merkkimyyjäisissä. Lisäksi merkkejä 

myytiin vuoden mittaan useaan otteeseen ainejärjestön päiväkahveilla. Osmassa saatiin 

täydennettyä merkkivarastoja vaihtelemalla omia merkkejä muiden yliopistojen suomen kielen 

ainejärjestöjen merkkeihin. Kopulalla on myynnissä lukuisia eri puolelta Suomea peräisin olevia 

haalarimerkkejä ja kahdeksan omaa merkkiä. Merkkejä on mennyt niin hyvin kaupaksi, että 

seuraavan toimikauden alussa on tarkoitus tilata ja vaihtaa niitä lisää. 

Merkkejä on markkinoitu Kopulan ilmoitustaululla ja nettisivuilla, päiväkahveilla myytävistä merkeistä 

puolestaan on etukäteen informoitu jäsenistöä Facebookin kautta. Jotta myyminen olisi ollut 

mahdollisimman tehokasta, haalarimerkkivastaavan lisäksi merkkejä ovat mahdollisuuksien mukaan 

myyneet myös muut vastaavat.  


