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Yleistä  
Vuonna 2018 Kopula ry:n toimijoiden joukossa oli tasaisesti vanhoja tekijöitä ja uusia henkilöitä niin 

hallituksessa kuin sen ulkopuolisissakin vastaavuuksissa. Tämä mahdollisti sekä perinteisten 

tapahtumien järjestämisen että uusien ideoiden toteutuksen. Vastaavuuksissa ei tapahtunut suuria 

muutoksia: vuosijuhlavastaavaa ei valittu, koska vuosijuhlat ovat viiden vuoden välein. Netti- ja 

tiedotusvastaavuus jaettiin viestintävastaavaan ja netti- ja sähköpostilistavastaavaan. 

Vuoden suurin tapahtuma oli kevään Osma, jonka Kopula järjesti Tampereella. Tapahtuma oli 

Kopulan mittapuulla suuri, joten sen järjestämiseen käytettiin paljon aikaa alkuvuodesta. Uusi 

tietosuoja-asetus (GDPR) vaikutti myös Kopulaan: tietosuojaa vahvistettiin ja luotiin uudet 

tapahtuma- ja jäsenrekisterit sekä lisättiin rekisteriselosteet nettisivuille. Lisäksi vuonna 2018 

Kopula uudisti imagoaan järjestämällä logokilpailun ja uudistamalla nettisivuja. 

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta   
Kopula ry:n hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 11 kertaa. Yhdistyksen kokouksia oli yhteensä 

neljä: kevätkokous 8.3.2018, syyskokous 3.12.2018 sekä kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta 

9.5. ja 14.11. 

Ylimääräinen kokous 9.5.2018 järjestettiin ravintola Kivenheitossa. Kokous järjestettiin uuden logon 

valintaa varten. Lisäksi päätettiin luopua Suomi-ilmiön taittovastaavuudesta vastaavan erottua, sillä 

Suomi-ilmiö oli jo aiemmin päätetty muuttaa blogiksi. 

Toinen ylimääräinen kokous järjestettiin 14.11.2018 Tamyn ainejärjestötilassa. Kokouksessa valittiin 

Kopulan edustajat Osma ry:n hallitukseen, sillä Osman syyskokous oli aiemmin kuin Kopula ry:n 

syyskokous. 

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 8.3.2018 Panimoravintola Plevnassa esiteltiin ja vahvistettiin 

vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2017 hallitukselle vastuuvapaus 

edellisen tilikauden tapahtumista. 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 3.12.2018 Ravintola Telakassa vahvistettiin vuoden 2019 

toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle. 

Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja muut toimihenkilöt. Lisäksi valittiin tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Sekä varapuheenjohtajan 

että rahastonhoitajan pestistä (kevätkaudelle) pidettiin äänestys, sillä kumpaankin oli kaksi 

ehdokasta. Äänestykset suoritettiin suljettuina lippuäänestyksinä. 
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Hallituksen jäsenet  

Puheenjohtaja: Jonna Siirtonen 

Varapuheenjohtaja: Leena Aro 

Sihteeri: Veera Alentola 

Rahastonhoitaja: Olga Suomalainen 

Tapahtumavastaava: Elsa Takala 

Sosiaalipoliittinen vastaava: Tiina Heikkilä  

Koulutuspoliittinen vastaava: Linda Mäkinen 

Liikuntavastaava: Veera Jalava 

Tuutorivastaava: Anniina Malm 

Kulttuurivastaava: Helmi Siiroinen 

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet  

Tasa-arvovastaava: Sanna Stenberg 

Kansainvälisten asioiden vastaava: Joona Poikonen 

Ympäristövastaava: Veera Savelius 

Ainejärjestötilavastaava: Ella Toiviainen 

Liikuntavastaava: Roosa Pelkonen 

Tapahtumavastaava: Tilda Anttila ja Helmi Siiroinen 

Netti- ja sähköpostilistavastaava: Aura Sainio 

Tiedotusvastaava: Vilma Häkkinen 

Narikkavastaava: Maija Hakonen 

Osma-vastaavat: Kati Pöyhönen ja Emmi Viitala 

Tuutorivastaava: Pihla Hyväri 

Suomi-ilmiön päätoimittaja: keväällä Hanna Hietikko (erosi tehtävästään) 

Taittovastaava: Noora Pirttilahti (erosi tehtävästään) 

Haalarimerkkivastaavat: Liinu Silomäki ja Lotta Valtatie 

Toiminnantarkastaja  

Satu Saari (varalla Camilla Jääskeläinen) 

Tilintarkastaja   

Riikka Valkjärvi (varalla Mari Tiiro) 
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Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa   

Kati Pöyhönen ja Emmi Viitala 

Edustaja suomen kielen tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä  

Jenna Kallio varsinaisena jäsenenä sekä Linda Mäkinen varajäsenenä keväällä 2018.   

Syksyllä 2018 tehtävässä jatkoivat Jenni Kokkarinen ja Vilma Wacklin. 

Edustaja kielten tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä  

Maija Hakonen lokakuuhun 2018 saakka.  

Tämän jälkeen työryhmään ei valitettavasti löydetty suomen kielen opiskelijaedustajaa. 

Muut suomen kielen edustajat  

Yliopistokollegiossa Taru Laakso 

Koulutuspoliittinen toiminta  
Tamy  

Kopulan hallituslaisia osallistui 30.1.2018 Tamyn järjestämään Järjestöstarttiin, joka oli tarkoitettu 

kaikille Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston järjestötoimijoille. Osallistujat 

saivat työpajoissa koulutusta omista vastuutehtävistään, ja tilaisuudessa oli mahdollista myös 

verkostoitua muiden järjestöjen edustajien kanssa. Kopula on ollut lisäksi edustettuna vuonna 2018 

Tamyn kopovaliokunnan kokouksissa sekä Kopo-cocktaileilla 13.3. Kopulan hallituksen 

koulutuspoliittinen vastaava osallistui vuoden molempiin Kopokonferensseihin 10.4. ja 13.11. 

Konferensseissa ainejärjestöjen ja kiltojen koulutuspoliittiset toimijat verkostoituivat sekä 

keskustelivat vuonna 2019 aloittavan uuden ylioppilaskunnan haasteista ja mahdollisuuksista.  

Puheenjohtaja Jonna Siirtonen, rahastonhoitaja Olga Suomalainen sekä koulutuspoliittinen 

vastaava Linda Mäkinen osallistuivat 7.5. Tamyn järjestämään GDPR-koulutukseen. Koulutuksessa 

kerrottiin EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta yhdistysten toimintaan. 

Hallituksen jäsenet ja ulkopuoliset vastaavat ovat tiedottaneet säännöllisesti oman vastuualueensa 

uutisista ja tapahtumista Kopulan sähköpostilistalla sekä some-kanavissa.     

Tutkinto-ohjelma   

Suomen kielen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaryhmässä on toiminut opiskelijaedustajia koko 

vuoden ajan. Keväällä 2018 työryhmässä olivat mukana varsinainen opiskelijajäsen, Jenna Kallio, 
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sekä hänen varajäsenensä Linda Mäkinen. Syksyllä 2018 opiskelijaedustajien tehtävissä jatkoivat 

Jenni Kokkarinen ja Vilma Wacklin. Yhteistyö hallituksen ja opiskelijadustajien välillä on toiminut 

hyvin: opiskelijaedustajat kävivät hallituksen kokouksissa tiedottamassa ajankohtaisista, OPS-työtä 

koskevista aiheista, ja yhdistys budjetoi rahaa opiskelijaedustajien hankkimille henkilökunnan 

jäsenten läksiäislahjoille.  

Hallitus on pitänyt aktiivisesti yhteyttä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan. Henkilökunta auttoi 

etsimään puhujavieraita Kopula ry:n työelämäiltapäivään, ja henkilökunta sai luonnollisesti kutsun 

tapahtumaan. Kopula ry on järjestänyt henkilökunnan kanssa päiväkahveja sekä mainostanut 

jäsenistölle henkilökunnan organisoimaa palautepäivää 10.4.2018. 

Tiedekunta 

Vico ry on vuonna 2017 perustettu tiedekuntajärjestö. Siihen kuuluvat Kopula ry:n lisäksi Lexica ry 

(vieraat kielet), Transla ry (käännöstieteet), Reettorit ry (puheviestintä), Vostok ry (journalistiikka), 

Näty ry (teatterityö) ja UDK ry (informaatiotieteet). 

Vico ry:n hallituksessa Kopula ry:tä edustivat Leena Aro yhteisöllisyysvastaavana sekä Linda Mäkinen 

hallituksen varajäsenenä. Vuoden aikana Kopula ry:n edustajat osallistuivat aktiivisesti Vico ry:n 

hallituksen kokouksiin, ja maaliskuussa 2018 Kopula otti yhdessä muiden Vicon alaisten 

ainejärjestöjen kanssa kantaa uuden yliopiston tiedekuntajakoon. Leena Aro huolehti vuoden 2019 

Monttubileitä suunnittelevan tiimin kokoamisesta. Linda Mäkinen oli 18.10.2018 mukana Vico ry:n 

hallituslaisten muodostamassa valintaraadissa, joka valitsi tiedekunnan hallopedit tulevalle 

vuodelle.  

Kopula ry:ltä osallistui edustaja yliopiston seuranta- ja palautejärjestelmien ryhmähaastatteluun 

16.4.2018. Haastattelussa kartoitettiin opiskelijoiden toiveita siitä, kuinka yliopiston seuranta- ja 

palautejärjestelmiä tulisi kehittää ja mitä yliopiston uusissa verkkopalveluissa tulisi ottaa huomioon. 

Työelämäpäivä  

Kopula ry järjesti toivotun työelämäiltapäivän 6.11.2018. Iltapäivään saatiin puhujiksi kielen ja 

viestinnän asiantuntijoita Vilkas Groupista, UKKO.fi:stä, Kielitoimiston sanakirjasta, Oscar Software 

Oy:ltä, Yksityisestä kielitoimistosta sekä Tampereen yliopistosta. Puhujat kertoivat urapolustaan ja 

työtehtävistään sekä antoivat vinkkejä kielen ja viestinnän alan työpaikkojen saamiseen. Näistä 

vinkeistä koostettu lista sekä puhujien diat lähetettiin ainejärjestön sähköpostilistalle. Tilaisuudessa 
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oli tarjolla pientä purtavaa. Tapahtumaan osallistui noin 35 henkeä, mikä oli enemmän kuin 

etukäteen oli ajateltu.  

Talous  
Vuonna 2018 Kopula ry käytti pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna. 

Varainhankintakeinoista merkittävin oli edellisvuosien tapaan haalarimerkkien myynti. Lisäksi 

varainhankinnassa tärkeässä roolissa olivat myös jäsenmaksut, avustukset ja narikkatoiminta. 

Vuonna 2018 jäsenmaksuista kertyi yhteensä 386 euroa ja vuoden lopussa yhdistyksellä oli yhteensä 

89 jäsentä, joista opiskelijajäseniä 85 ja kannatusjäseniä 4. Vuosittainen jäsenmaksu oli vanhoilta 

opiskelijajäseniltä 5 euroa ja uusilta 7 euroa, koostuen varsinaisesta jäsenmaksusta ja kahden euron 

liittymismaksusta. Kannatusjäsenyyden hinta vuodelle 2018 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. 

Haalarimerkkien myynnistä kertyi tuloja odotettua enemmän, yhteensä 1659 euroa tavoitteen 

ollessa 1300 euroa. Haalarimerkkejä hankittiin myyntiä varten noin 650 eurolla. Oheistuote- eli t-

paitatuloja kertyi 70 euroa. 

Vuonna 2018 Kopula ry sai kaksi narikkavuoroa, kevätlukukaudella 4.4. tasavallan presidentin Sauli 

Niinistön vieraillessa yliopistolla ja syyslukukaudella 21.9. Suomen PerinneJazzin konsertissa. 

Vuoroista saatiin tuloja yhteensä 940 euroa. Yhdistykselle tuottoa narikkatoiminnasta kertyi lopulta 

386 euroa, kun narikoissa työskennelleiden kopulalaisten ja yhteistyöainejärjestöjen osuudet 

palkkioista oli maksettu. 

Kopula ry sai vuonna 2018 Tamylta toiminta-avustusta 807,25 euroa. Vuoden aikana Kopula ry 

järjesti useita tapahtumia, joihin sekä käytettiin varoja että saatiin tuloja. Kopula ry järjesti useita 

sitsejä ja muita vapaamuotoisempia juhlia ja ajanvietteitä niin liikunnan kuin kulttuurinkin parissa. 

Juhliin ja muihin vapaamuotoisiin tapahtumiin käytettiin 181,2 euroa. Sekä liikuntaan että 

kulttuuriin oli molempiin varattu 50 euron suuruiset budjetit, jotka käytettiin kokonaisuudessaan. 

Edellisten lisäksi Kopula ry käytti varojaan muun muassa tuutorointiin 232,31 euroa ja viikoittaisiin 

päiväkahveihin 104,68 euroa, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden järjestämiin yhdistyksen 

pikkujouluihin 200,2 euroa ja työelämäpäivään 40,33 euroa. Kopula ry tuki myös jäsentensä 
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matkustamista Osma-tapahtumaan yhteensä 69,94 eurolla korvaamalla osan osallistujien 

matkalipun hinnasta. 

Kopula ry:n talous jäi vuonna 2018 plussan puolelle 812,52 eurolla. Usean peräkkäisen vuoden 

ylijäämä ei ollut suunnitelmissa, sillä jo edellisten vuosien ylijäämä selittyi syksyn 2017 vuosijuhlia 

varten aloitetulla varainkeruulla. Lähitulevaisuudessa Kopula ry voikin budjetoida toimintaansa 

alijäämäisesti, sillä yhdistyksen ei ole tarkoitus kerätä voittoa, vaan käyttää varojaan jäsentensä 

hyväksi. 

Narikkatoiminta 

Vuonna 2018 Kopula ry sai kaksi narikkavuoroa. 

Ensimmäinen narikkanakki liittyi tasavallan presidentti Niinistön vierailuun Yliopistolla 4.4. 

Tilaisuuteen pyydettiin poikkeuksellisen monta narikoitsijaa ja tilaus tehtiin lyhyellä varoitusajalla 

(26.3.). Lyhyt varoaika ja siihen osuneet pääsiäispyhät vaikeuttivat tarvittavien henkilöiden 

kokoamista Kopulasta, mutta apua löytyi narikkaringin kautta.  

Seitsemän kopulalaisen rinnalla narikassa työskenteli kolme sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö 

SOS ry:n opiskelijaa, ja heistä osa oli ohjelman aikana salissa avustamassa mikrofonien 

kuljettamisessa. Alkuperäinen tilaus oli 12 narikoitsijalle, mutta tarkemmissa pohdinnoissa 

päädyttiin 10 hengen riittävän. 

Suomen PerinneJazz konsertoi letkeästi yliopiston Päätalolla 21.9.2018. Hyväntuulisen tapahtuman 

narikassa työskenteli viisi henkilöä Kopulasta. 

Tuutoritoiminta 
Keväällä 2018 edellisvuoden tuutorivastaavat ja tuutorit jatkoivat toimintaansa järjestämällä 

tapahtumia fukseille. Tuutorit jatkoivat päiväkahvien järjestämistä viikoittain kevään ajan. Myös 

henkilökunta kutsuttiin päiväkahveille 26.4. Huhtikuussa järjestettiin myös fuksigaala. 

Vuoden 2018 alussa uudet tuutorivastaavat Anniina Malm ja Pihla Hyväri aloittivat tuutorihaun. 

Tuutoreiksi pääsivät kaikki halukkaat: Tilda Anttila, Elsa Takala, Veera Jalava, Veera Savelius, Lotta 

Valtatie, Liinu Silomäki ja Pauliina Ahlqvist. Tamy järjesti tuutorivastaaville tapaamisia kevään 

aikana, ja lisäksi yliopisto järjesti kaikille tuutoreille yhteisen koulutuksen. Koulutuksessa 

perehdyttiin tuutorin tehtäviin, tutustuttiin muiden ainejärjestöjen tuutoreihin ja saatiin vinkkejä ja 
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tietoa syksyä varten. Tuutorit kokoontuivat keväällä ja ryhtyivät suunnittelemaan tulevaa 

fuksiviikkoa ja syksyä.  

Suomen kielen pääsykokeet järjestettiin toukokuun 14. päivä, missä osa tuutoreista oli tarjoilemassa 

kokelaille mehua ja pientä naposteltavaa. Lisäksi Anniina Malm ja Veera Savelius olivat 

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumassa Tampere-talolla edustamassa suomen kieltä 

ja kertomassa opintojen rakenteesta ja Kopulan toiminnasta. Tuutorivastaavat tekivät tervehdyksen 

Kopulan nettisivuille toukokuussa. 

Kevään ja kesän aikana valmisteltiin fuksilehteä ja -passia. Tuutorivastaavat miettivät molempiin 

rakennetta ja sisältöä, mitkä koko tuutoriporukalla sitten valmisteltiin. Kesän aikana tuutoriporukka 

tapasi kerran ja suunnitteli fuksisyksyn tapahtumia. Elokuun alussa tuutorit ottivat yhteyttä 

fukseihin ja perustivat WhatsApp- ja Facebook-ryhmät, johon halukkaat fuksit saivat liittyä.  

Fuksiviikko alkoi viikolla 35 yhteisellä tapaamisella kello kahdeksan aamulla ennen fuksien 

tietotekniikan luentoa. Viikon aikana fuksit ja tuutorit tutustuivat toisiinsa ja fuksit yliopistoelämään. 

Ohjelmassa oli paljon erilaisia tapahtumia kuten tutustumisleikkejä, kampussuunnistus, kaupunkiin 

tutustumista, brunssi ainejärjestötilassa, piknik Sorsapuistossa yhdessä vanhempien kopulalaisten 

kanssa ja opintojen suunnittelua yhdessä opintokoordinaattorin kanssa. Fuksiviikolla fuksit saivat 

sovittaa haalareita ja aloittivat sponsoreiden etsinnän. Tuutoreille positiivinen yllätys oli fuksien 

aktiivinen osallistuminen koko viikon ajan.  

Syyskuun 20. päivä järjestettiin fuksiaiset. Fuksiaisten teemana oli pukeutua vanhempien 

nuoruusajan asuihin. Fuksit kiersivät rasteja, joita olivat järjestämässä BOSA, TAMY, Autek sekä 

vanhemmat kopulalaiset. Jatkoja vietettiin Sorin saunalla, jossa oli tarjolla syötävää ja juotavaa. 

Osallistujia oli yhteensä vähän alle 50, ja halukkaat pääsivät myös saunomaan. Illan aikana 

järjestettiin tutustumisleikkejä, joissa osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Kaikki fuksit olivat 

pukeutuneet todella hyvin teeman mukaisesti, ja illan aikana palkittiin parhaiten pukeutunut fuksi 

sekä rastikierroksen voittanut joukkue.  

Fuksiaisten jälkeen 25. päivä järjestettiin poikkitieteelliset sitsit yhdessä SOS ry:n, Saluksen ja 

Patinan kanssa. Tapahtuma järjestettiin Hatanpään soutopaviljongilla, ja osallistujamäärä meni 

täyteen. Kopulan osalta fukseja oli 13, tuutoreita 8 ja muita kopulalaisia 4.  

Lokakuun 8. päivä järjestettiin perinteinen Hervanta-exqu yhdessä Skillan kanssa. Fuksit ja tuutorit 

kiersivät Hervannan kampusta. Skilta näytti paikkoja, esim. muutamia kiltahuoneita ja TUTlabin. 
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Kampuskierroksen jälkeen siirryttiin Skiltahuoneelle viettämään aikaa. Ennen kampuskierrosta 

Kopulan fuksit ja tuutorit kävivät Hervannan Speakeasyssa syömässä. Tapahtuma oli halutessaan 

alkoholillinen. Tapahtumaa mainostettiin pääsääntöisesti kopulalaisille suomeksi, mutta myös Skilta 

tiedotti tapahtumasta omalla tahollaan. 

Fuksit järjestivät kopulalaisille vuosittaiset pikkujoulut 29.11. Pikkujouluihin osallistui 36 henkilöä, 

joista 2 oli vaihto-opiskelijoita ja yksi henkilökunnan edustaja. Pikkujoulujen teemana oli musta 

joulu, mikä näkyi niin koristelussa kuin osallistujien pukeutumisessakin. Illan aikana järjestettiin 

pieni jouluaiheinen visa, vaihdettiin lahjoiksi tuotuja kirjoja ja luettiin perinteisesti jouluterveisiä. 

Erityisruokavaliot oli otettu tarjottavissa hyvin huomioon, mistä saatiin positiivista palautetta ja 

kiitoksia. 

Tuutorit kannustivat fukseja osallistumaan sekä muihin Kopulan tapahtumiin että poikkitieteellisiin 

rientoihin. Fuksit kävivätkin muun muassa Kaupunkisuunnistuksessa sekä Namiapproilla. 

Fuksisyksyn aikana tuutorit pyrkivät huomioimaan erityisruokavaliot ja esteettömyyden sekä 

mainostamaan sitä, että tapahtumien päätarkoitus on toisiin tutustuminen ja yhdessä oleminen eikä 

alkoholin runsas käyttö. 

Vuoden aikana tuutoreiden tehtävänä oli järjestää viikoittaisia päiväkahveja koko Kopulan väelle, 

sekä syksyn aikana yhdet päiväkahvit henkilökunnan kanssa. Kevään 2019 aikana fukseille 

järjestetään ainakin vielä haalarikastajaiset, Fuksigaala sekä illanviettoja.  

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. 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), jotka ovat tarpeen mukaan käytössä 

lähinnä alkusyksystä. Kopulan kannatusjäsenille on oma sähköpostilistansa 

KOPULAN_KANNATUSJASENET@uta.fi, jossa tiedotetaan kannatusjäseniä koskevista asioista, kuten 

kannatusjäsenille avoimista Kopulan tapahtumista. Vuodesta 2018 alkaen Kopulan 
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nettisivuvastaava ylläpitää kaikkia sähköpostilistoja ja viestintävastaava huolehtii viestien eteenpäin 

toimittamisesta.  

Kopulan kotisivut ja sosiaalinen media  

Kopulan kotisivut löytyvät osoitteesta www.kopulary.net. Kotisivuilta löytyy muun muassa Kopulan 

hallitus ja vastaavat, yhteystiedot, säännöt, tenttiarkisto, palautelomake, tietoa liittymisestä ja 

sähköpostilistoista, Kopulan toiminnasta ja suomen kielen opiskelusta. Kotisivujen tarkoitus on 

tarjota tietoa Kopulan jäsenille ja suomen opiskelijoille sekä toiminnasta kiinnostuneille. Erityisesti 

tenttiarkisto on tärkeä ja käytetty sivu, anonyymi palautelomake tarjoaa matalan kynnyksen 

mahdollisuuden vaikuttaa Kopulan toimintaan. Palautteita käsitellään hallituksen kokouksissa. 

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 helposti. Facebook-ryhmässä ja sivulla tiedotettiin 

tärkeistä Kopulan tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka jollakin tavalla suomen kielen opiskelijoihin 

liittyivät, sekä muista ilmoitusluontoisista asioista, esimerkiksi uuden hallituksen kokoonpanosta. 

Facebook-ryhmä on toiminut luontevana ja helposti lähestyttävänä osana tiedotusta. 

Kirjoitushetkellä (30.1.2019) ryhmässä on 220 jäsentä ja julkisella sivulla 161 tykkääjää. Kopulalla on 

myös Instagram-tili, jolla pyritään lisäämään tavoitettavuutta ja markkinoimaan suomen opiskelua 

tuleville opiskelijoille. Instagram-tiliä on päivitetty ahkerasti mm. tapahtumien yhteydessä. 

Ilmoitustaulu  

Vuonna 2018 ilmoitustaulun käyttö rajoittui ainejärjestön yhdistyksen kokousten kutsumiseen: 

yhdistyksen kokouksista tiedotetaan aina ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitustaululla on hallitusten 

jäsenten ja sen ulkopuolisten vastaavien yhteystiedot. Ilmoitustaululta löytyy myös tenttikuori, 

johon tenttiarkistoon tahdottavia tenttejä voi tuoda. 

Ilmoitustaulu on vähällä käytöllä, sillä Kopula ry tiedottaa niin omista kuin muidenkin tapahtumista 

ensisijaisesti muualla, kuten Kopulan sähköpostilistalla ja/tai Facebookissa. 

Suomi-ilmiö  
Kevään lehti suunniteltiin tammikuun 24. päivä ja teemoiksi valittiin viha ja rakkaus. Kansikuva 

tilattiin huipputaitavalta Hanna-Mari Ristimäeltä ja mukaan juttujen kirjoittamiseen saatiin 

suostuteltua muutama toimitusavustajakin. Suurin osa jutuista oli kuitenkin päätoimittajan Hietikon 

ja toimittaja Weckströmin vastuulla. Taittaja ilmoitti, ettei jatka enää Suomi-ilmiön taittamista, sillä 
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muita töitä on niin paljon.  Lehden taittaminen jäi päätoimittajalle ja lehti valmistui huhtikuussa. 

Päätoimittaja julkaisi lehden sähköisesti sähköpostilistalla. 

Yhdistyksen päätöksellä Suomi-ilmiöstä lehtenä päätettiin luopua ja perustaa tilalle blogi. Lehden 

muuttamista blogista alettiin suunnitella jo huhtikuussa, mutta lopullinen päätös tehtiin yhdistyksen 

kokouksessa 9.5. Blogia suunniteltiin syksyn aikana, mutta kotisivujen päivityksen vuoksi blogin teko 

siirtyi alkuvuoteen 2019. 

Sosiaalipoliittinen toiminta 
Perinteistä kisamuotoista verenluovutuskampanjaa jatkettiin keväällä yhdessä Teema ry:n kanssa. 

Kevään kampanja-aika oli 3.2.—14.5., ja sinä aikana kopulalaiset luovuttivat verta yhteensä kuusi 

kertaa. Teema kävi luovuttamassa myös kuusi kertaa, eli keväällä tuli tasapeli. Syksyllä 25.9. 

pidimme Teema ry:n kanssa verenluovutuskahvit, joilla julkistettiin kevään tilanne ja uusi kampanja-

aika. Syksyn kampanja-aika oli 26.9.—16.12., jonka aikana Kopula kävi luovuttamassa verta neljä 

kertaa ja Teema myös neljä kertaa. Kopula ry sai vuoden 2018 luovutuksistaan kunniakirjan. Lisäksi 

sosiaalipoliittiseen toimintaan on kuulunut asioista informoiminen eli esimerkiksi syksyn 2018 

edustajistovaaleista laitettiin sähköpostia Kopulan listalle.  

Kopula ry voitti keväällä Veripalvelun arvonnassa kaksi hotellilahjakorttia. Toinen annettiin 

palkintona logo-kilpailun voittajalle ja toinen päätettiin yhdistyksen kokouksessa lahjoittaa Urho 

Määtälle läksiäislahjana. 

Kulttuuritoiminta 
Kopulan kulttuuritoiminta käynnistyi keväällä 2018 vierailulla museokeskus Vapriikkiin. Vierailu 

järjestettiin perjantaina, jolloin Vapriikissa on ilmainen sisäänpääsy. Kopulalaiset kiersivät 

useamman näyttelyn vierailun aikana. 

Syksyllä järjestettiin poikkitieteellinen viinikoulutusilta historian opiskelijoiden ainejärjestön Patinan 

ry:n kanssa. Alkossa työskentelevä patinalainen Juho Aarikka esitteli illan aikana kuohuviinejä sekä 

kertoi niiden valmistuksesta. Tilaisuuteen osallistui neljä kopulalaista.   

Syksyllä 50 euron budjetti käytettiin NääsPeksi-lippujen ostamiseen. Kopulan budjetin ja 

ryhmäalennuksen vuoksi kopulalaiset saivat lippunsa halvalla. Näytöksessä vieraili kahdeksan 

kopulalaista. 
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Osma ry  
Osma ry on suomen kielen opiskelijoiden valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoontuu kahdesti 

vuodessa kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Jokainen jäsenainejärjestö järjestää vuorollaan 

Osma-viikonlopun kotikaupungissaan.  

Kevään Osma pidettiin Kopulan järjestämänä Tampereella 23.—25. maaliskuuta. Teemaksi valikoitui 

meri ja tapahtuma nimettiin Seitsemän meren Osmaksi. Meriseikkailuun osallistui yhteensä noin 

120 osmaajaa. Tapahtuma alkoi aloitusluennolla Pinni B:ssä. Tarjolla oli pientä purtavaa sekä Liisa 

Mustanojan ja Mikko Heikkilän hienot esitykset. Luennon jälkeen pidettiin Osma ry:n kevätkokous, 

minkä jälkeen iltaa jatkettiin rennoissa tunnelmissa Messukylän työväentalolla. Lauantain 

ohjelmaan kuului perinteinen Osma-turnaus, joka pidettiin rastisuunnistuksen muodossa 

Tampereen keskustassa. Illalla sitsattiin teeman mukaisesti Messukylän työväentalolla, missä 

julkaistiin myös turnauksen yllätysvoittaja Sane. Jatkot pidettiin yökerho Doriksella. Tapahtuma 

päättyi sunnuntain brunssiin ravintola Porossa. 

Syksyn Osma järjestettiin Oulussa 16.—18. marraskuuta, ja sen suunnitteli ja toteutti Suma ry. 

Teemana oli fantasia ja tapahtuman nimi Taru osmasten herrasta. Kopulasta Ouluun lähti noin 20 

innokasta osmaajaa. Viikonloppu alkoi aloitusluennolla, minkä jälkeen majoituttiin. Illalla pidettiin 

Osma ry:n hallituksen sekä yhdistyksen kokoukset Tukikohdalla. Samassa lokaatiossa järjestettiin 

myös illanvietto sekä ensimmäinen alumni-Osma, jossa valmistuneet suomen kielen opiskelijat 

kertoivat vaiheistaan opiskelujen päätyttyä. Upean aurinkoisena lauantai-iltapäivänä ainejärjestöt 

kilpailivat toisiaan vastaan Osma-turnauksessa, joka pidettiin jo perinteeksi muodostuneessa 

rastisuunnistuksen muodossa kaupungin keskustassa. Kopulalla oli mukana itse askarreltu viiden 

hengen lohikäärmeasu, joka käänsi katseita kaupungilla kulkiessamme ja jota kanssaosmaajat 

kehuivat. Illan fantastiset sitsit järjestettiin Koskelankylän Walolla. Siellä julkistettiin myös 

turnauksen voittaja, joksi suoriutui jo toista kertaa putkeen Jyväskylän Sane ry. Jatkot pidettiin 

edellisenä iltana tutuksi tulleella Tukikohdalla. Osma-viikonloppu päätettiin sunnuntaina brunssilla, 

joka järjestettiin Oulun yliopiston Tellus Stagella. 

Vapaa-ajan toiminta 
Tammikuun 29. päivä järjestettiin Kopulan ensimmäinen kirppiskierros. Kiersimme keskustan 

alueen kirpputoreja. Osallistujia oli seitsemän ja tapahtuma oli alkoholiton. 
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31.3. Järjestettiin perinteiset hallituksen vaahtobileet, joissa nykyiset ja edellisen vuoden vastaavat 

kokoontuvat yhteen. Tarjoilut järjestettiin nyyttäriperiaatteella.  

Helmikuun toisena päivänä vietettiin Kopulan mahtavia kaverisitsejä HHB:n juhlatilassa. Mukana oli 

kaiken kaikkiaan 54 henkilöä, joista puolet kopulalaisia ja loput tilaisuuden nimen mukaisesti 

kavereita. Kokonaisuudessaan sitsit olivat hyvin onnistuneet, tosin rangaistuksia olisi ilmeisesti 

kaivattu rankemmallakin kädellä jaettavaksi. Kaveriteemaiset sitsit olivat tykätty tilaisuus, 

samantapaisia toivottiinkin lisää Kopulan järjestettäväksi. 

22.2. Kopula vietti talviriehaa Autekin eli Automaatiotekniikan kilta ry:n kanssa, ja illan ohjelmaan 

kuului ensin kyykän peluuta TTY:llä ja sen jälkeen hengailua Autekin kiltahuoneella. Kopulasta 

paikalla oli kymmenisen henkilöä. Talviriehaa on vietetty aiemminkin samaan tapaan, tapahtuma 

sai myös kiitosta tälläkin kertaa. Halutessaan illan aikana sai nauttia alkoholia ja iltaa sai jatkaa vielä 

Kolmioille. 

Kopula, TASO (Tampereen sähköopiskelijat TAMK:sta) ja Skilta (Sähkökilta ry TTY:ltä) eli 

kaupunkimme sinihaalariset opiskelijajärjestöt järjestivät yhteistuumin Siniset sitsit Hatanpään 

soutupaviljongilla 5. huhtikuuta.  Paikalla oli kaiken kaikkiaan noin 100 sitsaajaa sekä toastit joka 

ainejärjestöltä/killalta. Sitsit olivat hyvin pidetyt ja vastaavia toivottiin järjestettävän 

tulevaisuudessakin! Vastuualueet järjestämisessä jaettiin järjestäjien kesken, mikä koettiin 

suhteellisen toimivaksi ratkaisuksi: Kopula hoiti ruokapuolen sekä istumajärjestyksen. Sitsien 

päätyttyä oli mahdollisuus jatkaa jatkoille Haalaribileisiin, jonne moni suuntasikin. 

Vappupäivänä 1.5. vietettiin Kopulan perinteistä vappupiknikkiä Koskenrannassa, jonne kuitenkin 

melko epäsuotuisien sääolojen takia ilmestyi vain kuusi kopulalaista. Nyyttäriperiaatteella 

järjestetty tilaisuus kuitenkin on aiemmin ollut toimivampi konsepti, joten toivomme vuodelle 2019 

ainoastaan parempia sääoloja. 

4.5. Kopula kerääntyi Euroviisu-illan merkeissä Vanhalle Domukselle tutustumaan kevään esiintyjiin 

ja arvostelemaan niitä. Tapahtumalle varattu aika ei aivan riittänyt kaikille biiseille ja tekniikka 

tuppasi tökkimään. Tapahtuma oli toivottu, mutta tulevaisuudessa kannattaa järjestää paremmissa 

tiloissa. Kopulasta paikalla oli seitsemän henkeä ja tapahtuma oli alkoholiton. Kopula tarjosi 

viisufaneille pientä naposteltavaa. 

Toukokuun seitsemäs päivä järjestettiin perinteiseksi puolivuosittaiseksi tapahtumaksi 

muodostunut kehuilta vastaajille ja hallituslaisille. Illan ohjelmassa oli vapaamuotoista seurustelua, 
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kehumista, nyyttäriherkuttelua sekä toimintavuoden summaamista onnistumisten kautta. 

Tapahtuma oli alkoholiton. 

27.9. kerääntyivät kopulalaiset perinteiselle pubirundille kiertämään keskustan alueen baareja. 

Tapahtumaan sai liittyä ja poistua oman tahdon mukaan, parhaimmillaan mukana oli 15 osallistujaa. 

Osallistujat saivat itse ehdottaa baareja, joissa voisi matkan varrella poiketa ja näin tapahtuikin. 

Kopulan omia, leppoisia tervetulositsejä vietettiin 4.10. Domus-klubilla. Pienillä ja hauskoilla sitseillä 

oli 20 osanottajaa, joista puolet oli fukseja ja puolet muita kopulalaisia. Sitseiltä moni jatkoi iltaa 

Haalaribileisiin, ja yleisesti tapahtuma oli tykätty ja ideana mukavan kotikutoinen. 

Kopulan perinteinen peli-ilta pidettiin 30.10. aj-tilassa. Porukkaa pelaamassa oli parhaimmillaan 

jopa 20 henkilöä, ja illan aikana päästiin pelailemaan sekä perinteisiä lautapelejä että uudempia 

pelituttavuuksia. Tarjoilut hoituivat ainejärjestön puolesta, ja tapahtuma oli tykätty ja toivottu. 

Marraskuun 20. päivä kopulalaiset vierailivat kissakahvilassa. Osallistujia oli kahdeksan, ja Kopula 

maksoi kaikkien viiden euron sisäänpääsymaksun. Tapahtumasta pidettiin ja vastaavaa toivottiin 

uudestaan. 

23.11. Kopula järjesti kaverisitsit, joille kukin kopulalainen sai tuoda yhden kaverin. Paikalla oli 22 

sitsaajaa. Tapahtuma sai kiitosta, vaikka se jouduttiin järjestämään kiireisellä aikataululla. Virallista 

jatkopaikkaa ei ollut vaan sitsaajat saivat halutessaan itse valita jatkopaikan. 

Joulukuun kolmas päivä Kopula järjesti Mitä opiskella? -kahvittelut Pinni A:n ainejärjestötilassa. 

Tapahtumassa kopulalaiset esittelivät vapaamuotoisesti sivuaineopintojaan. Paikalla oli 16 henkilöä, 

joista kuusi esittelijöitä. Esittelijöitä oli monipuolisesti eri vuosikursseilta ja eri sivuaineista. 

Esittelyssä olivat niin venäjän kielen ja kulttuurin opinnot, kirjasto- ja tietopalvelukokonaisuus, 

aineenopettajan pedagogiset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaiset 

opinnot, rehtorin pätevyys, historian opinnot, johtamisen ja politiikan kokonaisuudet sekä Turun 

yliopiston toiminnallisen toisen kielen oppiminen. Tapahtumassa keskustelu virisi niin opintojenkin 

kuin tulevaisuuden mahdollisuuksien tiimoilta. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja se 

voitaisiin mahdollisesti järjestää uudelleenkin. Tapahtuma oli alkoholiton. 

Liikunta  
Kevään liikuntakokeiluna kopulalaiset kävivät keilaamassa 12.4. Paikalle saapui seitsemän innokasta 

kopulalaista. Vuonna 2018 Kopula ry:n liikuntabudjetti oli 50 euroa, josta keilaukseen käytettiin 

puolet. Syksyllä Kopula järjesti jäsenten toiveesta viime syksyn tapaan oman Megazone-
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laserpeliturnauksen.  Paikalle saapui huikeat 15 kopulalaista. Pelasimme kaksi 22 minuutin 

turnausta. Tapahtumaan käytettiin loput liikuntabudjetista. Molemmat liikuntatapahtumat olivat 

alkoholittomia. 

Kopulalla oli vuonna 2018 Lexica ry:n (vieraat kielet), Vostok ry:n (journalistiikka), Reettorit ry:n 

(puheviestintä) ja Transla ry:n (käännöstieteet) kanssa yhteinen sählyvuoro Atalpalla maanantaisin. 

Muutama kopulalainen kävi säännöllisesti pelailemassa. Tätä vuoroa on tarkoitus jatkaa edelleen ja 

mainostaa vielä aktiivisemmin. 

Tasa-arvotoiminta  
Vuonna 2018 tasa-arvovastaava huolehti opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta ainejärjestössämme. Tärkeimpiä tasa-arvovastaavan vaalimia teemoja ovat 

esteettömyys ja yhdenvertaisuus. Sosiaalipoliittisen vastaavan lisäksi myös Kopulan tasa-

arvovastaava on mukana Tamyn sopotoimijoiden Facebook-ryhmässä ja sähköpostin sopolistalla, 

jotta myös tasa-arvovastaava saa tiedon ajankohtaisista sosiaalipoliittisista uutisista ja voi tiedottaa 

näistä sosiaalipoliittisen vastaavan rinnalla. 

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, esimerkiksi kasvisruokavaihtoehto on aina tarjolla. Yhdenvertaisuudesta ja 

esteettömyydestä huolehditaan järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten matalan kynnyksen 

alkoholittomia lautapeli-iltoja ja liikuntatapahtumia. Alkoholinkäyttö tapahtumissa on muulloinkin 

maltillista, ja kaikissa tapahtumissa on tarjolla myös alkoholiton juomavaihtoehto. 

Kopulan tapahtumatiedotusta on aiempaa enemmän suunnattu myös vaihto-opiskelijoille, ja 

vaihto-opiskelijoita on erikseen kutsuttu sekä kannustettu osallistumaan Kopula ry:n tapahtumiin. 

Vaihto-opiskelijat saavat osallistua tapahtumiin ilman jäsenmaksun maksamista. 

Sähköpostitiedotuksen kääntämisestä englanniksi on keskusteltu, mutta tämä ei oppiaineemme 

tapauksessa ole tarpeen, sillä kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat suomen kieltä suomen 

kielellä. 
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LTL-luola ja ainejärjestötila 
Kopulalla on yhteinen ainejärjestötila Pinni B:ssä kirjallisuuden aineopiskelijoiden ainejärjestön 

Teema ry:n, vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestön Lexica ry:n ja kääntäjäopiskelijoiden 

ainejärjestön Transla ry:n kanssa. Kulkuoikeuksia tilaan lisättiin Kopulan jäsenille keväällä ja syksyllä. 

Ainejärjestötilavastaava huolehti kulkuoikeuksien lisäksi myös maito- ja kahvivarastojen 

täydentämisestä ja tilan siisteydestä. Päiväkahvit järjestettiin viikoittain Pinni A:n ainejärjestötilassa, 

jonka siisteydestä kopulalaiset pyrkivät omalta osaltaan huolehtimaan.  

Ympäristötoiminta 
Vuonna 2018 Kopula käytti toiminnassaan ja järjestämissään tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita, 

esimerkiksi Reilun kaupan kahvia. Edellisenä vuonna ostettuja astioita käytettiin yhä 

kertakäyttöastioiden sijaan. Päiväkahvien lisäksi astioita käytettiin myös muissa Kopulan 

tapahtumissa. Kopula on ilmoittautunut Tampereen yliopiston Reilu korkeakoulu -hankkeeseen ja 

saa uuden logon valmistaututtua Reilun kaupan ainejärjestön kunniakirjan. 

Pinni B:ssä sijaitsevassa suomen kielen, vieraiden kielten, kirjallisuuden ja käännöstieteiden 

ainejärjestöjen yhteisessä tilassa LTL-luolassa käytetään pahvimukien sijaan opiskelijoiden omia 

mukeja. Lisäksi ainejärjestöt ovat yhdessä päättäneet, että tilaan ostetaan ainoastaan reilun kaupan 

kahvia ja teetä. Tämä periaate on myös huomioitu virvokehankinnoissa. 

Kansainvälinen toiminta  
Vuoden 2018 keväällä Kopulalle ei saapunut yhtään vaihto-opiskelijaa, joten kv-tuutoroinnille ei 

ollut tarvetta kevätlukukaudella. Muutenkin kansainvälinen toiminta oli vähäistä rajoittuen lähinnä 

uusien kv-tuutorien rekrytointiin. Tässä yhteydessä oli tarkoitus järjestää vapaamuotoinen 

infotilaisuus kv-tuutoroinnista päiväkahvien yhteydessä, mutta valitettavasti tuo tilaisuus 

peruuntui. Lopulta saimme porukkaan yhden uuden kv-tuutorin ja yksi kokeneempi kv-tuutori liittyi 

takaisin vahvuuteen, joten olimme varautuneet tulevaan lukukauteen yhteensä kuuden kv-tuutorin 

voimin. 

Loppukesästä saimme tiedot saapuvista vaihto-opiskelijoista, joiden mukaan meille oli tulossa 

yhteensä 13 kv-opiskelijaa, joista kahden vaihto kuitenkin peruuntui. Yhteensä tuutoroitavaksemme 

tuli 11 vaihto-opiskelijaa, joista kaksi oli kirjallisuustieteen ja muut suomen kielen ja kulttuurin 

opiskelijoita. Tuutorit ottivat yhteyttä tuutoroitaviinsa hyvissä ajoin ennen heidän saapumistaan 

Suomeen ja menivät tulokkaita vastaan näiden saapuessa Tampereelle. Ensimmäisten viikkojen 
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aikana kv-tuutorit auttoivat ja neuvoivat tuutoroitaviaan aktiivisesti erilaisten käytännön asioiden 

hoitamisessa. Osa tämän syksyn vaihtareista oli tosin jo toista kertaa Suomessa vaihdossa eivätkä 

he juuri kaivanneet tuutorointia eivätkä osallistuneet yhteisiin tekemisiin. 

Pidimme yhteyttä tuutorien ja tuutoroitavien kanssa Whatsapp-ryhmän välityksellä ja kutsuimme 

vaihto-opiskelijat säännöllisesti kaikkiin Kopulan yhteisiin tapahtumiin. Viimein kaksi 

suomenvaihtaria osallistui Kopulan pikkujouluihin ja yksi rohkea taisi käydä pari kertaa myös 

päiväkahveilla. Pienemmällä porukalla järjestimme useampia tapaamisia pitkin syksyä. Lukukauden 

alkupuolella tapasimme kv-tuutorien ja tuutoroitavien kanssa tervetuliaiskahvien merkeissä. 

Kävimme muutaman vaihtarin ja tuutorin kanssa myös Pyynikin näkötornilla herkuttelemassa ja 

ihastelemassa maisemia. Yhden kv-tuutoreistamme luona järjestettiin kaksi Disney-elokuvailtaa, 

joista kumpaankin osallistui pari vaihto-opiskelijaa. Kv-toiminnan osalta syksy huipentui 

itsenäisyyspäivään, jolloin kokoonnuimme Keskustorille seuraamaan Tampereen kaupungin 

juhlallisuuksia, jonka jälkeen siirryimme kahden tuutorin ja viiden vaihtarin kanssa sisätiloihin 

seuraamaan itsenäisyyspäivän vastaanottoa virvokkeiden ja naposteltavan kera. 

Kopulan kansainvälinen toiminta on edelleen hyvin pienimuotoista, joten aiemmin Teeman kanssa 

tehtyä yhteistyötä voisi yrittää elvyttää, sillä oletettavasti heillä on kv-toiminnan osalta 

samankaltainen tilanne kuin Kopulalla. Sekä vaihtoinfon kaltaisten tapahtumien järjestäminen, että 

kv-tuutoroinnin organisointi voisi olla mielekkäämpää yhdessä toisen ainejärjestön kanssa. 

Kopula huomioi vaihto-opiskelijat myös viestinnässään, ja esimerkiksi tapahtumakutsuissa on usein 

myös englanninkielinen osuus. Suurin osa vaihto-oppilaistamme puhuu kuitenkin hyvin suomea ja 

pyrkii oppimaan lisää, joten englannin kieltä käytetään harkinnanvaraisesti. 

Merkit, haalarit ja t-paidat 
Haalarimerkkien myynti on ollut vilkasta kuten aiempinakin vuosina. Myyntitavoite vuonna 2018 oli 

1300 euroa, ja tavoite ylitettiin monella sadalla eurolla. Kaikkiaan merkkejä myytiin 1659 eurolla. 

Merkkien hinta oli tutusti 3 euroa kappaleelta ja 10 eurolla sai neljä merkkiä.  Merkkejä myytiin 

Kopulan päiväkahveilla ja useissa yliopiston tapahtumissa, esimerkiksi yliopiston avajaisissa ja 

merkkimarkkinoilla sekä TTY:llä että keskustakampuksella. Lisäksi merkkejä myytiin jonkin verran 

postitse. Postitse myytyihin merkkeihin lisättiin 1,5 euron postitusmaksu.  

Keväällä tilattiin runsaasti lisää merkkejä. Tilasimme Turun Haalarimerkki Oy:lta (merkillinen.fi) 

vakipano-, nainen-, selvä pyy-, kielensäpahoittaja- sekä tuutori-merkkiä sata kappaletta kutakin. 
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Muita merkkejä varastossamme oli tarpeeksi. Suurehkosta tilauksesta huolimatta merkkivarasto oli 

vuoden loppuun mennessä jälleen melko tyhjä. Keväällä 2019 merkkejä aiotaan tilata lisää. 

Merkkivalikoimaa monipuolistettiin myös vaihtamalla merkkejä muiden Osma-järjestöjen kanssa 

sekä kevään että syksyn Osma-tapaamisissa.  

Haalarimerkkien lisäksi fanituotteena on myyty myös Kopulan t-paitoja hintaan 5€/kpl. Paitoja 

myytiin 14 kappaletta vuoden 2018 aikana. Muutamia paitoja jäi vielä varastoon, ja ne pyritään 

myymään loppuun vuoden 2019 aikana. T-paitoja ei aiota tilata lisää. 

Keväällä 2018 järjestettiin logokilpailu, jonka tuloksena Kopula ry sai uuden logon. Logo valittiin 

äänestämällä loppukeväästä yhdistyksen kevätkokouksessa, ja voittajalogoa työstettiin syksyn 

aikana luonnoksesta valmiiksi vektorigrafiikaksi. Logosta teetetään ainakin haalarimerkki, jota 

tilataan kevään merkkitilauksen yhteydessä. Lisäksi ideoitiin alustavasti jonkin fanituotteen, 

esimerkiksi pipon tai kangaskassin, tilaamista omakustanteisesti vuoden 2019 aikana. 

 


