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Yleistä
Vuonna 2017 Kopulassa toimi laaja skaala eri vuosien opiskelijoita aina ensimmäisen vuoden
opiskelijoista kuudennen vuoden opiskelijoihin. Tämän ansiosta niin uusia ideoita kuin vanhoja
hyväksi todettuja tapahtumia oli hyvässä tasapainossa. Pidimme esimerkiksi ensimmäistä kertaa
vappupiknikin ja saimme uuden ystävyyskillan Tampereen teknillisen yliopiston sähkötekniikan
opiskelijoista. Lisäksi järjestimme 50-vuotisvuosijuhlamme, jotka olivat suuri menestys järjestömme
ja vieraiden keskuudessa. Vuosijuhlien vuoksi myös hallituksessa oli vuoden ajan erillinen
vuosijuhlavastaava. Uudistukset yliopiston rakenteessa ja opiskelijoiden etuuksissa työllistivät paljon
myös koulutus- ja sosiaalipoliittisia vastaaviamme.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Vuonna 2017 hallitus kokousti seitsemän kertaa. Lisäksi yhdistyksen kokouksia oli kolme:
sääntömääräiset kokoukset 27.3. ja 27.11. sekä ylimääräinen kokous 30.1.
Ylimääräinen kokous järjestettiin 30.1. sääntömuutoksista äänestämistä varten. Muutoksista oli
äänestetty jo joulukuussa 2016, mutta koska äänestys tulee suorittaa kahdesti ja kokousten välillä on
oltava kaksi viikkoa, siirtyi toinen äänestys tammikuulle.
Panimoravintola Plevnassa pidetyssä sääntömääräisessä kevätkokouksessa 27.1.2017 esiteltiin ja
vahvistettiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2016 hallitukselle
vastuuvapaus edellisen tilikauden tapahtumista.
Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 27.11.2017 Kortteliravintola Kivenheitossa. Kokouksessa
vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin liittymis- ja
jäsenmaksut seuraavalle vuodelle. Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja muut toimihenkilöt sekä
kaksi henkilöä Osma ry:n hallitukseen. Lisäksi valittiin tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Sekä puheenjohtajan että rahastonhoitajan pestistä
pidettiin äänestys, sillä kumpaankin oli kaksi ehdokasta. Äänestykset suoritettiin suljettuina
lippuäänestyksinä.

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja: Maiju Manninen
Varapuheenjohtaja: Leena Aro
Sihteeri: Veera Alentola
Rahastonhoitaja: Olga Suomalainen
Tapahtumavastaava: Tiina Heikkilä
Sosiaalipoliittinen vastaava: Jonna Siirtonen
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Koulutuspoliittinen vastaava: Linda Mäkinen
Liikuntavastaava: Saila Pelkonen
Tuutorivastaava: Jenni Stolt
Kulttuurivastaava: Linda Mäkinen
Vuosijuhlavastaava: Vilma Häkkinen

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet
Tasa-arvovastaava: Sanna Stenberg
Kansainvälisten asioiden vastaava: Joona Poikonen
Ympäristövastaava: Liinu Silomäki
Ainejärjestötilavastaava: Liinu Silomäki
Liikuntavastaava: Roosa Pelkonen
Tapahtumavastaava: Lotta Valtatie
Netti- ja tiedotusvastaava: Maiju Torkkeli
Narikkavastaava: Maija Hakonen
Osma-vastaavat: Tiina Heikkilä ja Maija Hakonen
Tuutorivastaava: Sere Hanski
Suomi-ilmiön päätoimittaja: Helmi Riihonen, syksyllä Hanna Hietikko
Taittovastaava: Noora Pirttilahti
Haalarimerkkivastaavat: Vilma Häkkinen ja Ella Toiviainen

Toiminnantarkastaja
Satu Saari (varalla Camilla Jääskeläinen)

Tilintarkastaja
Riikka Välimaa (varalla Camilla Jääskeläinen)
Tilintarkastajana toimii varatilintarkastaja Camilla Jääskeläinen

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa
Tiina Heikkilä

Kopulan edustajat yksikön johtokunnassa
Jenni Rajala

Edustaja suomen kielen tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä
Jenni Rajala oli edustajana syyskuuhun asti, jonka jälkeen Maiju Manninen hoiti tehtävää
väliaikaisesti. Jenna Kallio aloitti tehtävässä marraskuussa 2017.
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Edustaja kielten tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä
Maaliskuusta alkaen edustajana Maiju Manninen. Maija Hakonen aloitti tehtävässä marraskuussa
2017.

Koulutuspoliittinen toiminta
Tamy
Kopulan hallituslaisia osallistui Tamyn organisoimaan järjestöpamaukseen 31.1.2017. Tilaisuudessa
kukin hallituslainen sai koulutusta omaan vastuualueeseensa liittyen, ja hallituslaiset pääsivät myös
verkostoitumaan muiden ainejärjestöjen hallituslaisten ja ainejärjestötoimijoiden kanssa. Hallituksen
jäsenet ja ulkopuoliset vastaavat ovat tiedottaneet säännöllisesti oman vastuualueensa uutisista ja
tapahtumista Kopulan sähköpostilistalla ja some-kanavissa.
Kopula on ollut vuonna 2017 aktiivisesti edustettuna Tamyn kopovaliokunnan kokouksissa,
kopococktaileilla 29.3. sekä KOO-illoissa 7.3. ja 8.5. Tilaisuuksien kautta Kopula on syventänyt
koulutuspoliittista yhteistyötään muiden ainejärjestöjen kanssa, osallistunut ajankohtaiseen
keskusteluun Tampere3-hankkeesta sekä välittänyt tietoa oman ainejärjestönsä ja tutkintoohjelmansa
toiminnasta.

Tutkinto-ohjelma
Kopula

valitsi

joukostaan

opiskelijaedustajat

suomen

kielen

tutkinto-ohjelman

opetussuunnitelmatyöryhmään sekä kielten tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmään.
Opiskelijaedustajille valittiin myös varajäsen. Kopula on myös pitänyt aktiivisesti yhteyttä suomen
kielen tutkinto-ohjelman henkilökuntaan. Kolme kopulalaista osallistui 26.4. tutkinto-ohjelman
palautepäivään, jossa keskusteltiin kurssipalautteista ja niiden pohjalta tehdyistä kehitysehdotuksista
tulevia kursseja ajatellen. Tutkinto-ohjelman henkilökunta järjesti 28.11. tutkimusiltapäivän, jossa he
esittelivät tutkimushankkeitaan. Myös opiskelijat olivat tervetulleita tilaisuuteen, ja Kopulalta
osallistui iltapäivään neljä henkeä. Kopulalaiset ovat kohdanneet henkilökunnan edustajia myös
päiväkahveilla, vuosijuhlilla sekä kirjanjulkistustilaisuuksissa.

Tiedekunta
Kopula on huolehtinut jäsenistönsä edunvalvonnasta ja osallistanut heitä tiedekuntaa koskeviin
koulutuspoliittisiin keskusteluihin. Kopulan jäsenille lähetettiin 19.4. kysely, jossa he saivat kertoa
mielipiteensä viron opetustarjonnan vähentämisestä lukuvuonna 2017-2018. Kysely välitettiin
kopulalaisille sähköpostin ja Facebookin kautta, ja vastauksia tuli reilussa vuorokaudessa 28
kappaletta.

Kyselyn tulokset toimitettiin suomen kielen tutkinto-ohjelman hallopedille sekä

tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajalle, jotka välittivät ne eteenpäin tiedekunnan johdolle.
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Kopulan jäsenet vastasivat myös 24.10. kyselyyn, jossa tiedusteltiin heidän mielipidettään yleisen
kielitieteen opetustarjonnan jatkamisesta. Kyselyyn vastasi 98 henkilöä, ja raportti kyselyn tuloksista
lähetettiin tiedekunnan dekaanille, koulutuksesta vastaavalle varadekaanille, opintopäällikölle,
suomen kielen tutkinto-ohjelmavastaavalle sekä kielten tutkinto-ohjelman OPS-työryhmän
puheenjohtajalle.
Kopula oli edustettuna 10.5. COMS-dekaaniston tapaamisessa, jossa keskusteltiin viron kielen
opetustarjonnasta, Tampere3-hankkeesta sekä COMS:iin kuuluvien ainejärjestöjen ajankohtaisesta
tilanteesta. Kopula osallistui myös 4.12. järjestettyyn COMS-dekaaniston tapaamiseen, jossa aiheina
olivat uuden yliopiston tiedekuntauudistus sekä yleisen kielitieteen opetustarjonta. Kopulalta oli
myös edustaja seuraamassa yliopistofoorumia 6.11.
Kopula perusti muiden COMS:in alaisten ainejärjestöjen kanssa tiedekuntajärjestö Vicon, jonka
kollegion kokouksissa Kopula on ollut aktiivisesti edustettuna. Vicon syyskokouksessa 18.12. Kopula
ilmoitti hallituksestaan edustajan ja varajäsenen Vicon hallitukseen. Kopula on ollut mukana myös
epävirallisen Vicon aktiivit -ryhmän toiminnassa, jonka tarkoituksena on ollut syventää COMS:in
alaisten

ainejärjestöjen

yhteistyötä,

vahvistaa

tiedonkulkua

ja

mahdollistaa

tehokas

opiskelijaedunvalvonta tiedekunnassa.

Talous
Vuonna 2017 Kopula käytti pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna.
Varainhankintakeinoista merkittävin oli totuttuun tapaan haalarimerkkien myynti. Lisäksi
varainhankinnassa tärkeässä roolissa olivat myös jäsenmaksut, avustukset ja narikkatoiminta.
Vuonna 2017 jäsenmaksuista kertyi yhteensä 460 euroa ja vuoden lopussa yhdistyksellä oli yhteensä
86 jäsentä, joista opiskelijajäseniä 81 ja kannatusjäseniä 5. Vuosittainen jäsenmaksu oli vanhoilta
opiskelijajäseniltä 5 euroa ja uusilta 7 euroa, koostuen varsinaisesta jäsenmaksusta ja kahden euron
liittymismaksusta. Kannatusjäsenyyden hinta vuodelle 2017 oli 15 euroa. Kannatusjäsenyys oli ollut
vuosia unohduksissa, kunnes se elvytettiin uudelleen vuodelle 2017. Kannatusjäsenyyttä
markkinoitiin lähinnä suomen kielen tutkinto-ohjelman henkilökunnalle sekä nykyisille että entisille
kopulalaisille Kopulan sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Jatkossa olisikin syytä
miettiä, miten saisimme esimerkiksi entisiä opiskelijoita tavoitettua paremmin kannatusjäsenyyden
tiimoilta. Jäsenten kokonaismäärä pysyi melko lailla samana kuin edellisenä vuonna, nousten
kolmella jäsenellä, vaikka käyttöön oli elvytetty myös uusi tapa olla yhdistyksen jäsen.
Haalarimerkkien myynnistä kertyi tuloja odotettua enemmän, yhteensä 1920,95 euroa tavoitteen
ollessa 1200 euroa. Haalarimerkkejä hankittiin myyntiä varten noin neljälläsadalla eurolla.
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Suunnitelmissa oli myös myydä muita oheistuotteita ja hankkia uusi oheistuote, mutta suunnitelmasta
luovuttiin, jolloin oheistuote- eli t-paitatuloja kertyi 40 euroa.
Vuonna 2017 Kopula sai kaksi narikkavuoroa, kevätlukukaudella 2.2. seniorikuoro Konkeloiden
25vuotisjuhlakonsertissa ja syyslukukaudella 3.10. Suomen PerinneJazzin konsertissa. Vuoroista
saatiin tuloja yhteensä 910 euroa, joista puolet maksettiin narikassa työskennelleille kopulalaisille
narikkapalkkioina. Yhdistykselle tuottoa narikkatoiminnasta kertyi siis lopulta 455 euroa, kun
narikoissa työskennelleiden palkkiot oli maksettu.
Kopula sai vuonna 2017 Tamylta toiminta-avustusta 724,52 euroa. Lisäksi Kopula sai
narikkayhteistyön tiimoilta seniorikuoro Konkeloilta 339,45 euron lahjoituksen, jota ei ollut
suunnattu tiettyyn toiminnan osa-alueeseen. Avustus päätettiin käyttää vuosijuhlien järjestämiseen.
Vuoden aikana Kopula järjesti useita tapahtumia, joihin sekä käytettiin varoja että saatiin tuloja.
Tapahtumista merkittävin oli Kopulan 50-vuotisjuhlat. Tapahtumasta saatiin illalliskorttien muodossa
tuloja 7975 euroa, kun taas esimerkiksi illallisesta, koristeluista, bändin, valokuvaajan ja
järjestyksenvalvojien palkkioista koostuvat menot olivat yhteensä 8968,33 euroa. Kulujen
kattamiseen käytettiin osin seniorikuoro Konkeloilta saatua lahjoitusta. Lisäksi Kopula järjesti sitsejä
ja muita vapaamuotoisempia juhlia ja ajanvietteitä. Vuoden ensimmäisistä SASin kanssa järjestetyistä
sitseistä kertyi voittoa 21,09 euroa, samoin syyskuussa järjestetyistä Kopulan, Teema, SOSin ja
Patinan yhteisistä fuksisitseistä 51,45 euroa. Automaatiotekniikan killan kanssa järjestetyistä
joulukuisista sitseistä tuli tappiota 76,23 euroa.
Kopula käytti varojaan muun muassa tuutorointiin 296,18 euroa ja viikoittaisiin päiväkahveihin 94,42
euroa, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden järjestämiin yhdistyksen pikkujouluihin 200 euroa ja
ainejärjestölehti Suomi-ilmiön kahteen viimeiseen painettuun numeroon 252,96 euroa.
Kopulan talous jäi vuonna 2017 plussan puolelle 1176,95 eurolla. Toisen peräkkäisen vuoden
ylijäämä ei ollut suunnitelmissa, sillä jo edellisen vuoden ylijäämä selittyi tulevia vuosijuhlia varten
aloitetulla varainkeruulla. Vuosijuhliin oli tarkoitus kuluttaa varoja, mutta varainkeruu onnistuikin yli
odotusten myös vuonna 2017, joka osaltaan selittää runsaahkoa ylijäämää.

Narikkatoiminta
Vuonna 2017 Kopula ry sai kaksi narikkavuoroa.
Seniorikuoro Konkelot piti juhlakonsertin yliopiston Päätalossa 2.2.2017. Täyteen myytyä salia
varten narikassa palveli kuusi kopulalaista, lisäksi kaksi henkilöä toimi ennalta sovitun mukaisesti
lipetinmyynnissä. Seniorikuoro päätti narikkapalkkion maksamisen lisäksi tehdä saamistaan tuloista
Kopulalle lahjoituksen.
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Suomen PerinneJazz konsertoi yliopiston Päätalolla 3.10.2017. Narikassa työskenteli 4 henkilöä,
jotka olivat ennakkovaroituksen mukaisesti varautuneet venyttämään työaikaansa. Mahdollisesta
työajan venymisestä oli keskusteltu jo narikkaa tilatessa, ja asiakas maksoi palkkion toteutuneen
työajan mukaisesti.

Tuutoritoiminta
Keväällä 2017 edellisvuoden tuutorivastaavat ja tuutorit jatkoivat toimintaansa järjestämällä
tapahtumia fukseille. Tammikuussa järjestettiin haalarimerkkien ompeluilta ja helmikuussa
Kolmiobileiden etkot. Kummassakin tapahtumassa oli hyvän verran fukseja. Huhtikuun lopussa oli
vielä Fuksigaala, jossa palkittiin fukseja eri ansioista, kuten ahkerasta osallistumisesta päiväkahveille.
Fuksigaala oli erittäin suosittu ja paikalla oli yli puolet fukseista.
Vuoden 2017 alussa tuutorivastaavat Sere Hanski ja Jenni Stolt kävivät sekä yliopiston että oman
tiedekuntansa järjestämissä tuutorivastaaville suunnatuissa koulutuksissa. Samoihin aikoihin
tuutorivastaavat kokosivat kasaan tuutoriporukan, johon valittiin kaikki halukkaat: Roosa Honkala,
Mikaela Pihlajamäki, Veera Alentola, Kerttu Mattila, Ilona Lahtinen, Jonna Siirtonen sekä Jasmiina
Rauhanen. Huhtikuussa koko tuutoriporukka kävi Tamyn järjestämässä tuutorikoulutuksessa sekä piti
yhteisiä tuutorikokouksia, joissa alkoi jo fuksisyksyn suunnittelu. Tapahtumat pyrittiin
suunnittelemaan esteettömiksi ja kaikille sopiviksi.
Toukokuussa osa tuutoreista oli suomen kielen pääsykokeissa tarjoilemassa pientä evästä
pääsykokeisiin osallistuneille. Lisäksi tuutorivastaavat olivat edustamassa ainejärjestöä sekä
kertomassa suomen kielen opiskelusta Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumassa
Tampere-talolla.
Kesän aikana tuutorivastaavat kokosivat fuksilehden sekä järjestivät yhteiset illanistujaiset koko
tuutoriporukalle. Illanistujaisissa tuutorit hioivat vielä fuksiviikon aikataulut kuntoon. Loppukesästä
tuutorit soittivat uusille opiskelijoille sekä loivat tuutoreiden ja fuksien yhteiset Facebook- ja
WhatsApp-ryhmät.
Varsinainen fuksiviikko alkoi viikolla 35 ja se alkoi yhteisellä tapaamisella, jossa tuutorit tarkastivat
vielä, että kaikki fuksit olivat löytäneet paikalle. Yliopiston järjestämien orientoivien opintojen sekä
tutkinto-ohjelmamme tervetulotilaisuuden lisäksi fuksiviikon ohjelmassa oli muun muassa yhteinen
ruokailu ensimmäisenä päivänä, tutustumisleikkejä, kaupunkikierros kävellen Tampereen
keskustassa, yhteistä illanviettoa, kurssivalintojen tekemistä opintokoordinaattorimme avustuksella,
kampuskierros yliopiston alueella, brunssi ainejärjestö-tilassa, haalarisovitusta sekä tutustumista
Tampereen nähtävyyksiin. Fuksiviikon tapahtumiin osallistuivat lähes kaikki fuksit ja tapahtumat
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olivat pidettyjä ja ne koettiin tärkeiksi. Tuutorit olivat iloisia siitä, että tapahtumat olivat yleisesti
ottaen suosittuja jopa maisterivaiheen opiskelijoiden keskuudessa.
Syyskuu oli tuutoritoiminnan osalta aktiivinen, sillä tapahtumia oli paljon. 4.9. pelattiin kyykkää
yhdessä Teeman kanssa. Paikalla oli osa tuutoreista ja seitsemän fuksia. Yliopiston avajaisia vietettiin
5.9., jolloin tuutorit järjestivät koko Kopulalle suunnatun piknikin, jotta fuksit pääsisivät tutustumaan
myös vanhempiin opiskelijoihin. 7.9. järjestettiin poikkitieteellinen Fuksihäppeninki yhdessä
Teeman, Reettoreiden sekä UDK:n kanssa. Huonosta säästä huolimatta Kopulan fukseja oli paikalla
ilahduttavan paljon. Fuksisyksyn tärkeintä tapahtumaa eli fuksiaisia juhlittiin 19.9. Suomen
menneisiin vuosikymmeniin pukeutuneet fuksit kiersivät rasteja tutustuen samalla muihin
kopulalaisiin,

vaihtoopiskelijoihimme

ja

henkilökuntaan

sekä

yhteistyökumppaneihimme

Sähkötekniikan kiltaan, Tamyyn sekä BOSAan. Jatkoja vietettiin Vanhalla Domuksella, jossa
juhlijoita oli kaiken kaikkiaan lähes 50. 28.9. järjestettiin poikkitieteelliset fuksisitsit yhdessä
Teeman, SOS:n sekä Patinan kanssa. Tapahtuma oli onnistunut ja Kopulan fukseista noin puolet
osallistui sitseille. Järjestämiensä tapahtumien lisäksi tuutorit kannustivat fukseja käymään myös
muissa opiskelijatapahtumissa, joista esimerkiksi Tamyn järjestämään Kaupunkisuunnistukseen 13.9.
osallistui peräti 19 fuksia.
Lokakuun 25. päivä järjestettiin Hervanta-ekskursio yhdessä Sähkötekniikan killan kanssa. Ensin
kopulalaiset kävivät syömässä Speakeasyssa, jonka jälkeen skiltalaiset pitivät kattavan ja
mielenkiintoisen kierroksen TTY:llä. Ilta jatkui vielä yhteisen pelailun merkeissä skiltahuoneella sekä
teekkarisaunalla.
Loppuvuodesta tapahtumaa oli vähemmän tenttien ja muiden opiskelukiireiden vuoksi. 16.11. fuksit
järjestivät kuitenkin perinteiset Kopulan pikkujoulut omalla tyylillään ja ne onnistuivatkin
erinomaisesti. 30.11. vietettiin Haalarinkastajaisia, joissa tuutorit kastoivat fuksien haalarit. 7.12.
vietettiin vielä yhteisiä pikkujouluja Teeman kanssa Domuksella pelaillen.
Koko vuoden ajan tuutorit ovat myös järjestäneet viikoittaisia päiväkahveja, joissa fukseja on käynyt
runsaasti. Kevään aikana edelliset tuutorivastaavat järjestävät vielä yhdessä tulevien tuutorivastaavien
kanssa ”Fuksigaalan”, jossa palkitaan eniten pisteitä fuksipassiinsa kerännyt fuksi sekä juhlistetaan
loistavasti sujunutta fuksivuotta. Koska tuutorit arvostavat fuksien mielipiteitä ja haluavat kehittää
ainejärjestönsä tuutoritoimintaa, teetetään tuutoroinnista palautekysely.

9

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat
Tärkein Kopulan tiedotuskanavista on ainejärjestön yleinen sähköpostilista KOPULA(at)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. Hallituksella on myös
oma listansa (KOPULANHALLITUS(at)uta.fi), jota käytetään etupäässä hallituksen sisäiseen
tiedottamiseen.

Kopulalla

on

myös

olemassa

listat

tuutoreille

ja

fukseille

(KOPULANTUUTORIT(at)uta.fi ja KOPULANFUKSIT(at)uta.fi), jotka ovat käytössä lähinnä
alkusyksystä. Kopulan netti- ja tiedotusvastaava ylläpitää kaikkia sähköpostilistoja.
Vuonna 2017 päätettiin ottaa käyttöön Kopulan kannatusjäsenyys ja sen myötä myös
kannatusjäsenille tarkoitettu sähköpostilista, KOPULAN_KANNATUSJASENET(at)uta.fi. Listalla
viestitään kannatusjäseniä koskevista asioista, kuten Kopulan tapahtumista.

Kopulan kotisivut ja sosiaalinen media
Kopulan uudet nettisivut löytyvät osoitteesta www.kopulary.net. Vanhoja kotisivuja päivitettiin
vuoden 2017 tarpeen vaatiessa, mutta sivut alkoivat väistämättä vanhentua ja ne kaipasivat uudistusta.
Uudet sivut avattiin vuoden 2018 alkupuolella.
Kopulan kotisivuilta löytyy muun muassa yhdistyksen säännöt, hallituksen kokoonpano ja
yhteystiedot, Suomi-ilmiön numerot sähköisessä muodossa keväästä 2012 lähtien sekä neljän viime
toimintakauden toimintakertomukset. Sivut toimivat tiedotuskanavana nykyisille opiskelijoille
esimerkiksi tenttiarkiston ja vanhojen Suomi-ilmiöiden muodossa, tietopankkina suomen kielen
opiskelua

harkitseville

ja

lähteenä

hallituksen

jäsenten

yhteystietoja,

sähköpostilistojen

liittymisohjeita ja haalarimerkkejä etsiville.
Kopulalla on Facebookissa sekä yksityinen ryhmä, joka on tarkoitettu pääasiassa jäsenille, että
julkinen sivu, jota voivat seurata ja tykätä kaikki halukkaat. Facebook-sivun kautta tykkäily ja
tiedottaminen Kopulan nimellä onnistuu helpommin. Facebook-ryhmässä ja sivulla tiedotettiin
tärkeistä Kopulan tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka jollakin tavalla suomen kielen opiskelijoihin
liittyivät, sekä muista ilmoitusluontoisista asioista kuten ainejärjestölehden ilmestymisistä ja
kyselyistä. Facebookryhmä on toiminut luontevana ja helposti lähestyttävänä osana tiedotusta.
Kirjoitushetkellä (31.1.2018) ryhmässä on 220 jäsentä ja julkisella sivulla 145 tykkääjää.
Kopulalla on myös Instagram-tili, jolla pyritään lisäämään tavoitettavuutta ja markkinoimaan suomen
opiskelua tuleville opiskelijoille. Instagram-tiliä on päivitetty ahkerasti mm. tapahtumien yhteydessä.
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Vuonna 2017 Instagramiin päivitettiin kuvia esimerkiksi myytävistä tuotteista (paidat &
haalarimerkit), hallituksen kuulumisista ja tapahtumista, kuten vuosijuhlista, sitseistä ja fuksiaisista.
Kirjoitushetkellä (31.1.2018) Kopulan Instagram-tilillä on 239 seuraajaa.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulun käyttö ei ollut erityisen aktiivista vuonna 2017, mutta sitä pyritään käyttämään
erityisesti ainejärjestön hallituksen ja yhdistyksen kokousten yhteydessä: yhdistyksen kokouksista
tiedotetaan aina ilmoitustaululla, ja sinne tuodaan myös hallituksen kokousten pöytäkirjat.
Tenttikuori, johon tenttiarkistoon tahdottavia tenttejä voi tuoda, löytyy sekin ilmoitustaululta.
Ilmoitustaulun luota löytyy ainejärjestön lehtiä, jotta ne ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.
Satunnaisesti ilmoitustaululta löytyy myös muuta ajankohtaista tietoa, kuten tapahtumamainoksia ja
alan ammattijärjestöjen mainoksia. Kaikki ilmoitustaululta löytyvä tiedotetaan kuitenkin aina
ensisijaisesti muualla, kuten Kopulan sähköpostilistalla ja/tai Facebookissa.

Suomi-ilmiö
Suomi-ilmiötä julkaistiin vuonna 2017 kaksi kappaletta. Päätoimittaja vaihtui kevään lehden jälkeen
Helmi Riihosesta Hanna Hietikkoon. Taittajana jatkoi Noora Pirttilahti.
Kevään 2017 numeron teema oli suomen kieli 2000 vuotta. Lehden juttuja olivat muun muassa tuoreet
ja tulevat suomen kielen opinnäytteet, etymologia, kopulaisten rakkaustarinat ja alakuppilan
naistenvessan seinäkirjoitukset. Lisäksi lehdessä oli "huonoja runoja" ja henkilökunnan esittelyssä
Mikko Heikkilän haastattelu.
Syksyn 2017 numeron teemana oli Suomi 100 – suomi 2000. Lehdessä on juttuja mm.
pikakirjoituksesta, Kopulan vuosijuhlasta ja Open mic -tapahtumasta, Kalevauva.fi- sekä
Alaraajatyhtyeestä, Kopulan hallituksesta ja fukseista. Henkilökunnasta esiteltiin eläkkeelle jäävä
Urho Määttä. Mukana oli myös kolumneja sekä runoja, vitsejä, aforismeja ja kansanviisautta.
Lehdet painettiin Juvenes Printillä hintaan 120,28€ (numero 1/2017) ja 132,68€ (numero 2/2017).
Kevään lehti ilmestyi elokuussa. Syksyn lehti puolestaan ilmestyi vähän ennen joulua ja kyseessä oli
viimeinen painettu Suomi-ilmiö. Jatkossa lehti ilmestyy vain sähköisenä.

Sosiaalipoliittinen toiminta
Kopula ry:n sosiaalipoliittinen vastaava seurasi SOPOS-sähköpostilistaa ja välitti viestejä eteenpäin
Kopulan sähköpostilistalle. Eteenpäin välitettiin myös muualta saapuvia viestejä, kuten Nyytti ry:n
viestejä.

Sosiaalipoliittinen

vastaava

osallistui

Tamyn

suureen

järjestöpamaukseen

ja

sosiaalipoliittistentoimijoiden tapaamiseen, ja liittyi tämän tapahtuman jälkeen perustettuun Tamyn
sopotoimijoiden Facebook-ryhmään. Helmikuussa sosiaalipoliittinen vastaava ehdotti ryhmässä
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yhteisen asumistuki-infon järjestämistä, mikä sai kannatusta muilta ainejärjestöiltä. Tamy järjestikin
opinto- ja asumistuki-infon toukokuussa. Infon jälkeen vastaava välitti Kopulan sähköpostilistalle
tietoa opintotukiuudistuksista sekä infon materiaalit ja tiivistelmän siellä esiin tulleita asioista.
Opintotukiuudistuksista kirjoitettiin myös elokuussa uusille opiskelijoille lähetettyyn fuksilehteen.
Teeman ja Kopulan syksyllä 2016 alkanut verenluovutuskampanja jatkui maaliskuun loppuun asti.
Kopulalle kertyi keväällä luovutuskertoja 10. Vuonna 2016 luovutuksia kertyi kevään ja syksyn
aikana

yli

30,

joten

Veripalvelu

palkitsi

Kopula

ry:n

Kultaisella

kunniakirjalla.

Verenluovutuskampanjan loputtua Teema ja Kopula pitivät yhteisen lautapeli-illan huhtikuun 19.
päivä.
Syksyllä 2017 sosiaalipoliittinen vastaava teki kiusaamis- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jolla
kartoitettiin kopulalaisten kokemuksia ja mielipiteitä yhdenvertaisuudesta niin omassa ainejärjestössä
kuin myös yliopistolla ja opiskelijatapahtumissa. Marraskuussa pidettiin myös keskusteluilta, jossa
kyselyssä esiinnousseita asioita käsiteltiin. Marraskuussa oli myös lautapeli-ilta, johon osallistui 15
osallistujaa. Lukuvuoden 17–18 verenluovutuskampanja starttasi heti syyskuun alussa ja jatkui
joulukuun 10. päivään saakka. Luovutuksia kertyi 9 kappaletta. 14.12. juhlistettiin kampanjan
loppumista yhteisillä päiväkahveilla Teema ry:n kanssa.

Kulttuuritoiminta
18.3. Kopula osallistui Metso-kirjastossa järjestettävään Haluatko kirjailijaksi? -seminaariin.
Tapahtumaan osallistui neljä kopulalaista sekä yksi Kopula ry:n kannatusjäsen. Tilaisuudessa
kuulimme WSOY:n, Kirjailijaliiton ja Nuorten voimain liiton edustajien sekä esikoiskirjailijan
puheenvuorot ja opimme, mitä kirjallisuusalalla tapahtuu juuri nyt. Seminaari oli maksuton ja
alkoholiton.
Sunnuntaina 1.10. Kopula järjesti Bar Piilossa Open mic -illan osana Tamyn järjestöviikkoa. Illan
tarkoituksena oli, että kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen voi astua estradille ja luoda haluamansa
esityksen sekä nauttia muiden performansseista. Open mic -iltaan osallistui 10 henkeä. Esitykset
sisälsivät runonlausuntaa, laulua, tarinankerrontaa ja vitsejä. Open mic -illasta kirjoitettiin juttu
Suomiilmiöön. Tilaisuus oli maksuton, ja osallistujat saattoivat halutessaan ostaa alkoholijuomia.
Marraskuussa Kopula tilasi jäsenilleen lippuja Nääspeksiin. Lippuja tilattiin 11 kpl torstain 30.11.
näytökseen. Lippujen hinnaksi jäi 9,45 euroa/opiskelija, sillä tilauksesta saatiin ryhmäalennus ja
vuoden kulttuuribudjetti (50 euroa) käytettiin lippujen ostamiseen. Kopulalaiset olivat Nääspeksiin
todella tyytyväisiä, ja lipputilausta saatetaan jatkaa myös ensi vuonna.
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Lisäksi Kopula on välittänyt jäsenistölleen säännöllisesti viestiä yliopistolla ja kaupungilla
järjestettävistä kulttuuritapahtumista. Kopula on myös laatinut kulttuurivinkkauksia Tampereen
yhteiskoulun lukion venäläisestä iltapäivästä, Koskikeskuksen kulttuuritorista sekä kesäloma-ajan
kulttuuritapahtumista. Työväenmuseo Werstaan kanssa Kopula teki kesällä 2017 sopimuksen, jonka
perusteella kopulalaiset pääsivät kesän kävelykierroksille alennettuun hintaan.

Osma ry
Osma ry on Suomen suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestöjen kattojärjestö, joka järjestää syys- ja
kevätkokouksiensa ympärille tapahtumaviikonlopun. Kukin jäsenjärjestö on vuorollaan vastuussa
viikonlopun järjestämisestä.
Keväällä 2017 Osma järjestettiin Joensuussa 24.-26.3. Teemana oli Teho-osmasto. Viikonlopun
tapahtumiin osallistui viisi kopulalaista. Viikonloppu alkoi perjantaina aloitusluennolla ja Osman
hallituksen ja yhdistyksen kokouksilla Joensuun yliopistolla. Iltaa vietettiin Kahvila Laiturilla.
Lauantaina oli mahdollisuus lounastaa Joensuun yliopiston opiskelijaravintolassa. Sen jälkeen alkoi
perinteinen Osma-turnaus, jonka voitti Kanta ry. Illalla pidettiin sitsit, joiden jatkot olivat kahdessa
eri yökerhossa. Sunnuntaina Kopula osallistui brunssille.
Syksyllä Osma-viikonloppu järjestettiin Jyväskylässä 24.-26.11. Teemana oli Pikku Osmanen.
Viikonloppuun osallistui 16 kopulalaista, eli tapahtuma oli varsin suosittu. Viikonloppu alkoi
perinteisesti aloitusluennolla ja Osman yhdistyksen kokouksella, jonka jälkeen iltaa vietettiin
saunalla. Sitsit pidettiin Ruusupuiston Helena-salissa. Sitsien jatkot pidettiin Jyväskylän
karaokebaarissa ja sunnuntaibrunssi Bar Passionissa.

Vapaa-ajan toiminta
16.2. järjestettiin Vaahtobileet, eli vanhojen ja uusien hallituslaisten sekä vastaavien illanvietto.
Tapahtumassa ainejärjestötoimijat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan järjestön
toiminnasta rennossa ilmapiirissä. Tapahtuma oli onnistunut ja pidetty, ja perinnettä aiotaan jatkaa
myös tulevina vuosina. Tarjoilut järjestettiin nyyttäriperiaatteella ja tarjolla oli myös kielitieteen
lehtori Urho Määtältä lahjaksi saatua viiniä. Paikalla kävi illan aikana noin viisitoista henkilöä.
Kopula järjesti yhdessä Automaatiotekniikan killan eli Autekin kanssa kyykkäturnauksen 9.2. Kopula
ja Autek ovat aiemmin järjestäneet yhdessä talviriehatapahtumia, ja nyt elvytimme perinteen kyykän
muodossa. Tapahtuma oli avoin kaikille kopulalaisille ja auteklaisille, ja mainostimme sitä
Facebookissa ja sähköpostitse. Tapahtumaan sai tuoda omia juomia. Lisäksi kyykän palkinnot olivat
alkoholillisia. Kolmetoista kopulalaista osallistui riehaan, ja talviriehaperinnettä jatketaan sen suosion
vuoksi.
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Kopula järjesti ensimmäistä kertaa pääsiäisbileet 16.3. Tapahtumasta kerrottiin Facebookissa ja
sähköpostitse. Tapahtuma oli avoin kaikille kopulalaisille, ja tapahtuman sisäänpääsymaksu oli
jäsenille 2 euroa ja muille 4 euroa. Tapahtumaan sai tuoda omia alkoholijuomia ja tarjolla oli myös
kielitieteen lehtori Urho Määtältä lahjana saatuja viinejä. Tapahtumassa oli 17 kopulalaista. Koska
tapahtuma oli suosittu, teemabileitä pyritään järjestämään myös jatkossa.
28.3. järjestettiin yhteiset päiväkahvit henkilökunnan kanssa. Kahvit järjestettiin henkilökunnan
kahvihuoneessa ja tarjoiluihin osallistuivat sekä opiskelijat että henkilökunta. Tapahtumassa vuoden
2017 hallitus esittäytyi myös henkilökunnalle. Tunnin aikana paikalla kävi yli 30 kopulalaista ja
yhteisiä kahveja järjestetään myös jatkossa.
Kopula järjesti SASin eli englannin kielen opiskelijoiden kanssa yhteissitsit teemalla taivas ja helvetti.
Tapahtuma oli avoin kaikille kopulalaisille ja sasilaisille. Tapahtumasta infotiin suomeksi ja
englanniksi Facebookissa ja sähköpostitse. Tapahtuma oli alkohollinen. Osallistujia oli 48.
Kopula järjesti ensimmäistä kertaa vapaamuotoisen vappupiknikin 1.5. Koskenrannassa.
Tapahtumasta infottiin Kopulan Facebook-ryhmässä ja sähköpostitse, mutta tapahtuma oli kaikille
avoin eli paikalle sai tulla myös muiden kuin kopulalaisten kanssa. Parhaimmillaan piknikillä oli 10
henkilöä. Tapahtumaa kehuttiin paljon, ja on toivottu, että Kopula järjestäisi jatkossakin tapahtumia
vappuna.
Kopulan hallitus ja vastaavat viettivät selkääntaputteluiltaa 23.5. Tapahtumasta infottiin Kopulan
hallituksen ja vastaavien Facebook- ja WhatsApp -ryhmissä. Selkääntaputteluillat ovat uusi Kopulan
perinne, jossa hallitus ja vastaavat käyvät läpi vuoden aiempia tapahtumia ja jakavat onnistumisia ja
epäonnistumisia. Lisäksi tapana on ollut herkutella nyyttäriperiaatteella. Tapahtuma oli alkoholiton,
ja siellä oli noin 10 henkilöä. Tällaiset illat ovat hyvin pidettyjä ja niitä aiotaan järjestää jatkossakin.
4.10. Kopula järjesti elokuvaillan, jossa katsottiin äänestyksen perusteella valikoitunut Tale of Tales
-elokuva. Aiemmin elokuvailloissa on katsottu Disney-elokuvia, mutta nyt ensi kertaa järjestettiin
äänestys, jonka perusteella katsottiin yksi elokuva. Tapahtuma oli avoin kaikille kopulalaisilla, ja
siitä infottiin Kopulan Facebok-ryhmässä ja sähköpostitse. Paikalla oli 9 katsojaa. Kyseessä oli
matalan kynnyksen tapahtuma, ja se oli alkoholiton. Tapahtumasta pidettiin ja elokuvakin oli hyvin
viihdyttävä, joten elokuvailtoja tullaan pitämään varmasti jatkossakin.
Kopula järjesti perinteisen pubirundin 26.10. Viime vuosina pubirundi on järjestetty aina syksyllä,
joten perinnettä päätettiin jatkaa tänäkin vuonna. Tapahtuma oli avoin kaikille kopulalaisille, ja siitä
kerrottiin Kopulan Facebook-ryhmässä ja sähköpostitse. Tapahtuma oli alkoholillinen. Tapahtumassa
oli enimmillään 16 henkeä, eli tapahtuma oli hyvin suosittu. Pubirundiperinnettä aiotaan jatkaa.
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Kopulan perinteen mukaisesti fuksit järjestivät pikkujoulut 16.11. Tapahtumasta tiedotettiin Kopulan
Facebook-ryhmässä ja sähköpostitse. Tapahtuma oli avoin kaikille kopulalaisille ja myös suomen
kielen henkilökunta kutsuttiin. Tapahtuma pidettiin Pub Simonissa, jossa sai juoda alkoholia
omakustanteisesti. Kävijöitä oli yli 20 eli tapahtuma oli suosittu. Pikkujouluperinne jatkuu myös
tulevaisuudessakin. Jatkossa fuksit saavat järjestelyihin enemmän apua myös vanhemmilta
opiskelijoilta.
Kopulan jäsen järjesti lautapeli-illan tapahtumavastaavan ja sosiaalipoliittisen vastaavan avustuksella.
Peli-iltoja

on

ollut

aiemminkin,

mutta

ne

ovat

liittyneet

joko

tuutorointiin

tai

verenluovutuskampanjaan. Tapahtumasta infottiin Kopulan Facebook-ryhmässä ja sähköpostitse.
Tapahtumasta pyrittiin tekemään mahdollisimman matalakynnyksinen, ja paikalla oli 14 kopulalaista.
Kopula ja Autek järjestivät perinteiset yhteissitsit discoteemalla 5.12. Tapahtuma oli avoin kaikille
kopulalaisille ja auteklaisille. Tapahtumasta kerrottiin Facebookissa ja sähköpostitse. Paikalla oli 43
sitsaajaa. Tapahtuma oli alkoholillinen, mutta sitsimenun sai myös alkoholittomana. Yhteissitsit
Autekin kanssa ovat edelleen hyvin suosittuja ja perinnettä aiotaan jatkaa.
Hallituksen ja vastaavien selkääntaputteluilta. Kopulan hallitus ja vastaavat viettivät jo perinteeksi
muodostunutta tsemppi-iltaa 12.12. Tapahtumasta tiedotettiin Kopulan hallituksen ja vastaavien
Facebook- ja WhatsApp -ryhmien välityksellä. Nyyttikesti-periaatteella järjestettyyn alkoholittomaan
tapahtumaan tuli noin kymmenen Kopulan toimijaa. Toimintakauden päätteeksi kirjoitimme
jokaiselle hallituksen jäsenelle ja vastaavalle tsemppisydämen, jossa luki positiivisia asioita kustakin
henkilöstä ja tämän toiminnasta, ja toimitimme sydämet myös vastaaville, jotka eivät olleet paikalla.

Vuosijuhlat
Kopula täytti 50 vuotta ja sen kunniaksi järjestettiin Kopulan 50-vuotisjuhlat 4.11. Vuosijuhlat
pidettiin Tampereen keskustassa, Juhlatila Ziberiassa, ja iltaa jatkettiin yökerho Ilveksessä. Vieraita
oli lähes 140 eli huomattavasti enemmän kuin vuoden 2012 vuosijuhlissa, joihin osallistui vain 48
henkilöä. Juhlissa oli noutopöytä, ja vieraat olivat sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä saaneet
valita joko alkoholillisen tai alkoholittoman illalliskortin. Kahdelle kunniavieraalle, jotka olivat
molemmat vanhoja kopulalaisia, tarjottiin illallinen virvokkeineen. Ohjelma koostui puheista,
tervehdyksistä sekä elävästä musiikista, jota soitti tamperelainen kansanmusiikkiyhtye Vimma. Juhlia
oli järjestämässä erikseen nimetty vuosijuhlavastaava sekä viisihenkinen vuosijuhlatiimi. Juhlien
suunnittelu aloitettiin jo tammikuussa, ja ahkera ja pitkäjänteinen työ tuotti tulosta: kerätyn palautteen
perusteella ilta oli pääasiassa oikein onnistunut. Juhlia järjestettäessä myös talousasiat sujuivat
mallikkaasti.
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Liikunta
Kopula järjesti 7.3. luisteluretken Näsijärven retkiluisteluradalle. Tapahtuma oli maksuton, ellei
halunnut vuokrata erikseen retkiluistimia. Osallistujia oli kolme, ja luistelu kesti noin tunnin ajan.
Retki oli rattoisa, tosin tuulinen sää hidasti hieman vauhtia. Loppukeväällä haimme liikuntavuoroa
Atalpalle yhdessä Reettoreiden, Vostokin, Translan ja Lexican kanssa. Vuoro toteutui syyskuusta
alkaen, ja kestää lukukauden loppuun asti. Vuoro on kerran viikossa puoli tuntia kerrallaan ja
pelilajina on salibandy. Muutama kopulalainen käyttää vuoroa säännöllisesti. Tarkoitus on jatkaa
liikuntavuoroa myös ensi lukuvuonna.
Paljon toivottu Megazone-vierailu toteutui 13.11. Tullintorin Megazonessa. Pelasimme 2x22
minuutin peliä. Osallistujia oli huikeat 15. Pelit maksoivat 15€/hlö, mutta osallistujat saivat Kopulalta
noin parin euron hyvityksen, sillä käytimme tähän tapahtumaan vuoden liikuntabudjetin. Kopulalla
pyörii myös lenkkirinki Whatsapin välityksellä. Ideana on, että kuka tahansa voi laittaa ryhmään
viestiä lenkkiseuraa kaivatessaan. Rinki oli keväällä melko hiljainen, mutta syksyllä listalle liittyi
uusia fukseja mainostuksen ansiosta. Seuraavalla toimintakaudella on tavoite saada rinki vielä
aktiivisemmaksi. Tällä hetkellä ringistä vastaa liikuntavastaava Veera Jalava.

Tasa-arvotoiminta
Vuonna 2017 tasa-arvovastaava huolehti opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutumisesta ainejärjestössämme. Vastaava oli mukana järjestetyssä keskusteluillassa, jossa
käsiteltiin erilaisia opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja, ja keräsi keskustelun pohjalta
ylös esiin nousseita ideoita siitä, miten järjestössämme voitaisiin jatkossa huomioida paremmin
erilaiset jäsenet ja osallistaa kaikki mukaan toimintaan esimerkiksi fuksisyksynä. Kaikkien
opiskelijoiden osallistaminen ja tapahtumiin houkutteleminen on tärkeää, jotta yksikään opiskelija ei
kokisi jääneensä yksinäiseksi tai kaveriporukoiden ulkopuolelle. Keskusteluillan pohjalta kirjoitettiin
muistio ja tarkoitus on työstää myös erillinen ohje- ja vinkkipaketti tulevia vuosia ajatellen, jotta
uudet ideat saadaan varmasti käyttöön tulevia tapahtumia suunnitellessa.
Kopula kiinnittää huomiota käyttämiensä tilojen esteettömyyteen, eikä esimerkiksi yhdistyksen
kokouksia järjestetä tiloissa, jotka eivät ole esteettömiä. Muihinkin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
valitaan esteettömät tilat aina kun mahdollista. Kopula myös tiedottaa tapahtumiensa
esteettömyydestä. Tapahtumien esteettömyydestä huolehditaan lisäksi huomioimalla erilaiset
erityisruokavaliot, ja esimerkiksi kasvisruokavaihtoehtoa on aina tarjolla. Yhdenvertaisuudesta ja
esteettömyydestä huolehditaan järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten matalan kynnyksen
alkoholittomia lautapeli-iltoja. Alkoholinkäyttö tapahtumissa on muulloinkin maltillista ja kaikissa
tapahtumissa on tarjolla myös alkoholiton juomavaihtoehto.
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Sosiaalipoliittisen vastaavan lisäksi myös Kopulan tasa-arvovastaava on mukana Tamyn
sopotoimijoiden Facebook-ryhmässä. Ryhmässä filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatos kertoi
aikeestaan tehdä yliopiston tilapalveluille vetoomuksen, jotta yliopiston keskustakampukselle
saataisiin sukupuolineutraaleja wc-tiloja. Tasa-arvovastaavan aloitteesta Kopula osallistui
vetoomukseen. Vetoomus otettiin hyvin vastaan yliopiston tilapalveluissa, ja sukupuolineutraaleja
wc-tiloja on ilmestynyt kampuksellemme.
Kopulan tapahtumatiedotusta on aiempaa enemmän suunnattu myös vaihto-opiskelijoille ja
vaihtoopiskelijoita on myös erikseen kutsuttu sekä kannustettu osallistumaan Kopula ry:n
tapahtumiin. Vaihto-opiskelijat saavat myös osallistua tapahtumiin ilman jäsenmaksun maksamista.
Sähköpostitiedotuksen kääntämisestä englanniksi on keskusteltu, mutta tämä ei oppiaineemme
tapauksessa useimmiten ole tarpeen, sillä kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat suomen
kieltä suomen kielellä.

Ympäristötoiminta
Vuonna 2017 Kopula käytti toiminnassaan ja järjestämissään tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita,
esimerkiksi Reilun kaupan kahvia ja hedelmiä. Syksyllä Kopulalle ostettiin lisää kestoastioita, eli
pestäviä muovimukeja ja tarjoiluastioita, ja niitä käytettiin kertakäyttöastioiden sijaan. Päiväkahvien
lisäksi astioita käytettiin myös muissa Kopulan tapahtumissa. Kopulalla on käytössä suihkepullo,
jonka tarkoituksena on vähentää tiskiaineen kulutusta. Kopula on ilmoittautunut Tampereen
yliopiston Reilu korkeakoulu -hankkeeseen ja on edelleen virallisesti Reilu ainejärjestö.
Lähes kaikki syksyllä järjestettyjen vuosijuhlien kutsuista lähetettiin ainoastaan sähköisesti, ja näin
toimimalla pyrittiin vähentämään paperin kulutusta. Lisäksi ainejärjestön lehti Suomi-ilmiö päätettiin
vuodesta 2018 alkaen julkaista vain sähköisesti.
Myös yksikön yhteisessä tilassa, LTL-luolassa, käytetään Reilun kaupan tuotteita. Lisäksi tilassa
käytetään pääsääntöisesti opiskelijoiden omia mukeja kertakäyttöisten pahvimukien sijasta.

LTL-luola ja ainejärjestötila
Kopula hoiti Pinni B:ssä sijaitsevaa ainejärjestötilaa yhdessä Lexican, Translan ja Teeman kanssa.
Kulkuoikeuksia tilaan lisättiin Kopulan jäsenille keväällä ja syksyllä. Ainejärjestötilavastaava
huolehti kulkulupien lisäämisen lisäksi luolan kahvi- ja maitovarastojen täydentämisestä sekä tilan
siisteydestä. Vanhassa ainejärjestötilassa Pinni A:ssa järjestettiin viikoittain päiväkahveja, joiden
yhteydessä Kopula pyrki huolehtimaan myös koko ainejärjestötilan siisteydestä. Kopulalaiset ovat
esimerkiksi tyhjentäneet ja täyttäneet tiskikonetta, vaikka tiskaamme omat astiamme käsin. Usein
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tilaa on siivottu myös ennen omaa tapahtumaamme. Aj-tilavastaavamme on ollut tilan kunnosta
yhteydessä myös Tamyyn.

Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2017 Kopulan kansainvälinen toiminta oli melko pienimuotoista, sillä kevätlukukaudelle ei
tullut yhtään uutta suomen kielen vaihto-opiskelijaa, ja syyslukukaudellakin saapui ainoastaan neljä
opiskelijaa. Kevään kansainvälinen toiminta rajoittui uusien kansainvälisten tuutorien rekrytointiin,
jonka lopputuloksena meillä oli neljä kv-tuutoria tulevaa syksyä varten. Näin ollen jokaiselle
tuutorille oli ainoastaan yksi tuutoroitava, eli pystyimme hyvin olemaan henkilökohtaisesti jokaisen
vaihto-opiskelijan tukena.
Kv-tuutorit ottivat yhteyttä vaihto-opiskelijoihin ennen heidän saapumistaan Suomeen ja olivat
tuutoroitavia vastassa heidän saapuessaan Tampereelle sekä auttoivat vaihto-opiskelijoita käytännön
asioiden hoitamisessa, varsinkin lukukauden alussa. Vaihto-opiskelijat kutsuttiin kaikkiin Kopulan
tapahtumiin syksyn mittaan, ja lopulta kolme neljästä vaihto-opiskelijasta saapuikin fuksiaisten
jatkoille Domus-klubille. Kansainväliset tuutorit ja -tuutoroitavat tapasivat toisiaan säännöllisesti
pitkin syksyä vaihtaakseen kuulumisia, mutta mitään virallista ohjelmaa ei järjestetty. Kansainväliset
tuutorit suunnittelivat ja ehdottivat monenlaista toimintaa, kuten museokäyntejä, keskustaan
tutustumista ja avantouintia. Nämä aktiviteetit jäivät kuitenkin suunnitelman tasolle, vaikka
vaihtoopiskelijoita yritettiin innostaa mukaan yhteiseen toimintaan ja sen suunnitteluun.
Tuutoroitavat olivat palautteen perusteella kuitenkin hyvin tyytyväisiä kv-tuutorointiin, joten
ilmeisesti he eivät juurikaan odottaneet mitään järjestettyä toimintaa.
Yhteinen WhatsApp-ryhmä osoittautui hyväksi keinoksi pitää yhteyttä tuutorien ja tuutoroitavien
välillä, ja ryhmässä keskusteltiin niin virallisten asioiden hoitamisesta kuin Tampereen puhekielestä.

Merkit, haalarit ja t-paidat
Haalarimerkkien ja muiden fanituotteiden myyntitulot vuodelta 2017 ylittivät tavoitteet ja odotukset
useilla sadoilla euroilla. Keväällä 2017 ideoitiin ja teetettiin kaksi uutta haalarimerkkiä, jotka menivät
kaupaksi äärimmäisen nopeasti, ja vaihtokauppaa muiden ainejärjestöjen kanssa käytiin ahkerasti
pitkin lukuvuotta.
Haalarimerkkejä myytiin säännöllisesti sekä Kopulan omissa tapahtumissa, päiväkahveilla että
yliopiston yleisissä tiloissa. Lisäksi merkkimyyjät jalkautuivat myös muiden opiskelijoiden pariin
esimerkiksi syyskuisessa Kaupunkisuunnistuksessa. Merkkejä myytiin jonkin verran myös postitse.
Postitse myydyistä merkeistä perittiin merkkien hinnan lisäksi myös 1,5 euron postimaksu ja laskutus
hoidettiin valmiilla laskupohjalla. Merkkejä myytiin tuttuun tapaan hintaan 3€/kpl ja 10€/4 kpl.
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Keväällä teetettiin kaksi uutta merkkiä, sata kappaletta kumpaakin, ja niiden lisäksi tilattiin 100
kappaletta humanistivalo-merkkiä. Muita omia merkkejämme oli varastossa tarpeeksi. Vaikka
merkkejä tilattiin paljon, on niiden menekki ollut kovaa. Merkkejä on myyty sekä oman yliopistomme
opiskelijoille että annettu vaihtokaupassa muille suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestöille.
Muiden yliopistojen merkkejä saimme myös marraskuisesta Osmasta, jossa Osma-vastaava Tiina
Heikkilä esitteli ainejärjestömme merkkejä muiden järjestöjen opiskelijoille.
Kopulan varastossa oli jäljellä muutamia takavuosina teetettyjä t-paitoja, joita myös myimme
merkkimyyntien yhteydessä. Paidat kustansivat 5€/ kpl. T-paitoja ei tulla teettämään lisää, mutta uusi
haalarimerkkitilaus on suunnitteilla, sillä merkkien myynti on ollut todella kiivasta.
Haalarimerkkien tavoitemyynti vuonna 2017 oli 1200 euroa. Tavoite ylitettiin kirkkaasti ja merkkejä
myytiin kaiken kaikkiaan 1920,95 eurolla. Merkkivastaavien lisäksi merkkejä olivat vuoden aikana
myymässä myös rahastonhoitaja Olga, tuutorivastaavat Jenni ja Sere, sosiaalipoliittinen vastaava
Jonna, varapuheenjohtaja Leena sekä puheenjohtaja Maiju. Merkkejä ahkerasti myymällä saimmekin
kerättyä hyvän pesämunan vuosijuhliin, joita marraskuussa juhlittiin.
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