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Yleistä
Vuonna 2019 Kopula ry:n toimijoiden joukossa oli tasaisesti eri vuosikurssien edustajia, kuten myös
aiempina vuosina on ollut tapana. Syyskokouksessa 2018 päätettiin, että haalarimerkkivastaava lisätään hallitukseen, sillä haalarimerkit ovat suuri tulonlähde, ja näin vastaavilla tulisi olla myös sananvaltaa esimerkiksi merkkien tilaamiseen.

Syksyllä järjestimme myös pitkästä aikaa ekskursion, joka tällä kertaa suuntautui Viroon, Tallinnan
yliopiston suomen kielen laitokselle. Ekskursio onnistui erinomaisesti, ja samalla loimme myös uusia
kontakteja S2-opetusta ajatellen. Lisäksi vuonna 2019 Kopula ry liittyi Kide.appiin, jotta esimerkiksi
sitsien lipunmyynti helpottuisi.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Hallitus kokousti 10 kertaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi pidettiin yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset sekä kaksi yhdistyksen ylimääräistä kokousta 12.4.2019 ja 20.11.2019.

Yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 28.3.2019 esiteltiin ja vahvistettiin vuosikertomus,
vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2018 hallitukselle vastuuvapaus edellisen tilikauden tapahtumista.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 12.4.2019 vaihdettiin rahastonhoitaja, kuten vuoden 2018
syyskokouksessa oli sovittu. Toisessa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 20.11.2019 valittiin
edustajat Osma ry:n hallitukseen vuodelle 2020.

Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 4.12.2019. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 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.

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja: Jonna Siirtonen
Varapuheenjohtaja: Leena Aro
Sihteeri: Helmi Marttila
Rahastonhoitaja: Olga Suomalainen (1.1.–11.4.) Tiina Heikkilä (12.4–31.12.)

Tapahtumavastaava: Mette-Emilia Köykkä
Sosiaalipoliittinen vastaava: Lotta Valtatie
Koulutuspoliittinen vastaava: Linda Mäkinen
Liikuntavastaava: Veera Jalava
Tuutorivastaava: Sanni Lindholm
Kulttuurivastaava: Tilda Anttila
Haalarimerkkivastaava: Liinu Silomäki

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet
Tasa-arvovastaava: Aino Lyijynen
Kansainvälisten asioiden vastaava: Sara Koskinen
Ympäristövastaava: Veera Björlin
Ainejärjestötilavastaava: Aino Manninen
Tapahtumavastaava: Silja Nevanen
Nettisivuvastaava: Aura Sainio
Tiedotus- ja sähköpostilistavastaava: Anniina Malm
Narikkavastaava: Olga Suomalainen
Osma-vastaavat: Kati Pöyhönen ja Tilda Anttila
Tuutorivastaava: Aino Lyijynen
Blogivastaava: Roosa Pelkonen
Haalarimerkkivastaava: Lotta Valtatie

Toiminnantarkastaja
Sanna Stenberg (varalla Ella Toiviainen)

Tilintarkastaja
Riikka Valkjärvi (varalla Camilla Jääskeläinen)

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa
Kati Pöyhönen ja Tilda Anttila

Edustajat ITC-tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä
Vilma Wacklin ja Jenni Kokkarinen

Koulutuspoliittinen toiminta
TREY
Hallituslaiset ovat osallistuneet vuoden aikana useisiin TREYn organisoimiin tapahtumiin, kuten Järjestöstarttiin 29.1.2019. Kopulan koulutuspoliittinen vastaava on tavannut ylioppilaskunnan muita
kopotoimijoita ja ajanut ainejärjestön etua myös TREYn Kupillinen kopoa -tilaisuuksissa ja Kopokonferenssissa. Vastaava on lisäksi osallistunut keskusteluihin TREYn koulutuspoliittisessa Telegram-ryhmässä ja seurannut ylioppilaskunnan koulutuspoliittisten aiheiden sähköpostilistaa. Kiireellisistä koulutuspoliittisista asioista tiedottaminen on kuulunut koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin,
ja kiireettömistä asioista on tiedottanut ainejärjestön tiedotus- ja sähköpostivastaava. Syyskuussa
2019 TREY kehotti ainejärjestöjä keräämään opiskelijoiden ajatuksia siitä, miten uusi yliopisto näkyy
heidän arjessaan. Koulutuspoliittinen vastaava teetti ainejärjestölle kyselyn aiheesta ja välitti kerätyt
vastaukset TREYn yhteyshenkilölle.

Suomen kielen opintosuunta
Hallitus on pitänyt aktiivisesti yhteyttä suomen kielen opintosuunnan henkilökuntaan. Kopula ry järjesti henkilökunnan kanssa päiväkahvit 19.3.2019 ja 29.10.2019 sekä mainosti jäsenistölle henkilökunnan organisoimaa palautepäivää 16.4.2019. Henkilökunta auttoi työelämäpäivän tilavarauksessa,
ja yksi henkilökunnan jäsen myös puhui tilaisuudessa. Tammikuussa 2019 koulutuspoliittinen vastaava teetti ainejärjestölle kyselyn syventävien opintojen kurssista, jonka hankala toteutus viivästytti
useiden opiskelijoiden pääsyä graduseminaariin. Vastaava välitti kyselyn tulokset ja toiveet kurssin
muokkaamisesta opintosuunnan apulaisprofessorille. Opetussuunnitelmatyössä oli huomioitu kurssin
epäkohdat jo ennen kyselyn tekemistä ja aloitettu uuden, opiskelijoita paremmin palvelevan kurssin
suunnittelu, mutta kyselyn tuloksista oli kuitenkin hyötyä suunnittelun viimeistelyssä. Nykyään kurssisuoritus on korvattu joustavammalla, itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla. Kopula ry on tehnyt
myös yhteistyötä opintosuunnan opetussuunnitelmatyöryhmän opiskelijaedustajien kanssa: edustajat
ovat osallistuneet kokouksiin, avustaneet tapahtumien järjestämisessä sekä toimineet tiedonvälittäjinä
hallituksen ja henkilökunnan välillä.

Tiedekunta ja Vico ry
Kopula ry:llä oli vuonna 2019 edustaja Vico ry:n (Viestintätieteiden tiedekuntajärjestö) hallituksessa
varajäsenenä. Ainejärjestö on tiedottanut Vico ry:n toiminnasta kokouksissa ja sähköpostitse sekä
jakanut jäsenistölle ohjeet Vicon tiedotuskanavien seuraamiseen. Kopula ry allekirjoitti syyskuussa
2019 yhdessä muiden Vicon alaisten ainejärjestöjen kanssa Lexica ry:n kannanoton, jossa vastustettiin harjoittelutukien epäoikeudenmukaista jakautumista Tampereen yliopiston kielten opiskelijoiden
kesken. Lisäksi Kopula ry on tukenut rahallisesti muiden Vicon alaisten ainejärjestöjen kanssa Monttubileiden järjestämistä.

Työelämäpäivä
Kopula ry järjesti työelämäpäivän 19.11.2019. Iltapäivässä puhuivat sekä yksityisellä että julkisella
sektorilla työskentelevät, suomen kieltä opiskelleet kielen ja viestinnän asiantuntijat. Puhujat kertoivat urapolustaan ja työtehtävistään sekä antoivat vinkkejä työnhakuun. Tilaisuudessa oli tarjolla
pientä purtavaa, ja yleisössä oli noin 25 henkeä. Koulutuspoliittinen vastaava jakoi esitysten sisällöistä laaditun koosteen sekä puhujien diat ainejärjestön sähköpostilistalla. Yksi puhuja ei päässyt
paikalle, mutta hän kirjoitti tapahtumaa varten kirjeen, joka jaettiin jäsenistölle sähköpostitse.

Talous
Vuonna 2019 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
2019 jäsenmaksuista kertyi yhteensä 385 euroa. Vuoden loppuun mennessä yhdistyksellä oli yhteensä
67 jäsentä, eli vähemmän kuin vuosi sitten. Kannatusjäseniä oli vain yksi ja loput 66 oli opiskelijajäseniä, joista 20 oli uusia jäseniä. Vuosittainen jäsenmaksu oli vanhoilta opiskelijajäseniltä 5 euroa ja
uusilta 7 euroa, koostuen varsinaisesta jäsenmaksusta ja kahden euron liittymismaksusta. Kannatusjäsenyyden hinta vuodelle 2019 oli 15 euroa. Kannatusjäsenyyttä markkinoitiin lähinnä suomen kielen tutkinto-ohjelman henkilökunnalle sekä nykyisille että entisille kopulalaisille Kopulan sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Haalarimerkkimyynnistä kertyi tuloja odotettua vähemmän,
yhteensä 1424,30 euroa tavoitteen ollessa 1500. Haalarimerkkejä hankittiin myyntiin yhteensä
1083,95 eurolla. Oheistuotetuloissa sen sijaan päästiin tavoitteeseen eli 25 euroon.

Vuonna 2019 Kopula ry sai kolme narikkavuoroa. Ensimmäisestä narikasta 13.6.2019 Kopula sai
yhteensä 200 euroa josta Kopulalle jäi voittoa 56 euroa. Toisesta narikasta 16.10.2019 Kopula sai
yhteensä 280,20 euroa, josta Kopulalle jäi voittoa 140,10 euroa. Kolmas narikka järjestettiin
29.11.2019 ja siitä Kopula sai yhteensä 276 euroa, josta Kopulalle jäi 138 euroa. Näin ollen Kopula
sai narikkatuloja yhteensä 756,20 euroa, josta palkkioiden maksujen jälkeen jäi 334,10 euroa. Tämä
oli lähes kaksi kertaa budjetoitua summaa suurempi.

Kopula ry sai vuonna 2019 TREYltä toiminta-avustusta 888 euroa, mikä oli yli 300 euroa yli arvion.
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. Uutena tapahtumana oli Viron ekskursio, johon käytettiin yhteensä 775,50 euroa (sis. Tallinnan yliopiston tuliaiset ja postikortti), ja jota varten TREYltä saatiin projektiavustusta
200 euroa. Yhteensä juhliin ja muihin vapaamuotoisiin tapahtumiin käytettiin siis 715,51 euroa, eli
tapahtumabudjetissa jäätiin reilusti miinukselle. Sekä liikuntaan että kulttuuriin oli varattu 100 euron
budjetit. Liikuntabudjetista Kopula jäi plussalle melkein 20 euroa, kulttuuribudjetista taas jäätiin 0,01
euroa plussalle pyöristyksen vuoksi. Edellisten lisäksi Kopula ry käytti varojaan muun muassa tuutorointiin 336,77 euroa ja viikottaisiin päiväkahveihin 195,38 euroa, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden järjestämiin yhdistyksen pikkujouluihin 203,60 euroa ja työelämäpäivään 35,59 euroa. Kopula tuki myös jäsentensä matkustamista Osma-tapahtumaan yhteensä 199,90 eurolla korvaamalla
osan osallistujien matkalipun hinnasta.

Kopula ry:n talous jäi vuonna 2019 miinukselle 262 euroa. Usean peräkkäisen vuoden ylijäämän takia
Kopula on pyrkinyt käyttämään varoja alijäämäisesti, sillä yhdistyksen ei ole tarkoitus kerätä voittoa,
vaan käyttää varojaan jäsenten hyväksi. Lähitulevaisuudessa aiotaan myös pyrkiä budjetoimaan toimintaa alijäämäisesti.

Narikkatoiminta
Kopula ry on osa Tampereen yliopiston opiskelijajärjestöjen narikkarinkiä yhdessä SOS ry:n
(sosiaalitieteet), Teema ry:n (kirjallisuustieteet) ja Transla ry:n (käännöstieteet) kanssa. Narikkarinki
toimii sähköpostin ja puheluiden välityksellä seuraavanlaisesti: Narikkaringin osallistujajärjestöjen
narikkavastaavilla on yhteinen sähköpostikeskustelu, johon välitetään yleensä Päätalon vahtimestareilta puhelimitse saadut narikkapyynnöt. Vuoron tekee se järjestö, jonka vuoro kulloinkin sattuu olemaan. Narikkavuorojen kiertojärjestys on Teema, Transla, Kopula ja SOS. Tarvittaessa järjestystä

voidaan muuttaa, jos vuorossa oleva järjestö ei kykene kyseistä narikkaa järjestämään. Narikkaringin
kautta voidaan myös pyytää apua muilta järjestöiltä, jos omasta ainejärjestöstä ei ilmoittaudu halukkaita narikkavuoron tekijöitä. Narikoita järjestetään, kun joko vahtimestareilta tai tapahtumanjärjestäjiltä tulee pyyntö narikan järjestämisestä. Yliopiston sisäisiltä narikantilaajilta veloitus on ollut 16
euroa/tunti narikoitsijaa kohden, kun taas yliopiston ulkopuolisilta narikantilaajilta veloitus on 20
euroa/tunti narikoitsijaa kohden. Puolet narikan tuloista jää narikoitsijoiden ainejärjestölle ja toinen
puoli maksetaan työkorvauksena narikassa työskennelleille vapaaehtoisille.

Vuonna Kopula ry:llä oli kolme narikkavuoroa. Kaksi vuoroista tuli narikkatoimijoiden sähköpostilistan kautta ja yksi pyyntö suoraan ainejärjestölle. Narikkavuorojen välityksen kanssa oli etenkin
alkuvuodesta ongelmia, kun kaikki narikkaringin osallistujajärjestöt eivät olleet perehdyttäneet narikkavastaaviaan kunnolla narikkarinkitoiminnan käytännöistä. Toiminta kuitenkin selkeytyi vuoden
kuluessa, kun narikkavastaavat pääsivät jyvälle yhteisesti sovituista käytännöistä.

Ensimmäinen narikka pidettiin kevätlukukauden valmistuneiden juhlassa 13.6.2019. Kenties ajankohdan vuoksi narikoitsijoiden rekrytoiminen oli haastavaa ja Kopulasta saimmekin vain kaksi narikoitsijaa. Tarve oli myös kahdelle airuelle, jotka saimme rekrytoitua narikkaringin toisesta järjestöstä
SOS ry:stä.

Vuoden toinen narikka järjestettiin perioditaukoviikolla 16.10.2019. Kyseessä oli Tampereen kaupungin järjestämä juhlasymposium. Tapahtumassa narikkaa hoitamassa oli kolme Kopula ry:n narikoitsijaa.

Kolmas narikkapyyntö tuli suoraan Kopula ry:lle yliopistolta. Tampereen yliopiston johdon assistentti lähetti suoraan Kopulalle viestin, jossa tiedusteli narikan järjestämistä EMBA-koulutuksen
päättäjäisjuhlassa 29.11.2019. Narikka toteutui kolmen Kopulan narikoitsijan voimin.

Tuutoritoiminta
Tammikuun lopussa tuutorivastaavat aloittivat tuutoreiden rekrytoinnin yhteistyössä TREYn kanssa.
Tuutorivastaavat hyödynsivät TREYn valmista hakemuslomaketta, jota kautta tuutorit laittoivat hakemuksensa. Kaikki hakijat hyväksyttiin, ja vuoden 2019 tuutoreina toimivat Tiina Heikkilä, Linda

Mäkinen, Aino Manninen, Petra Liukkonen, Anni Ala-Viikari, Tytti Nurminen, Sara Koskinen ja
Veera Björlin.

TREY järjesti tuutorivastaaville tapaamisia koko vuoden ajan. Lisäksi yliopisto järjesti koulutukset
sekä tuutorivastaaville että tuutoreille keväällä. Tiedekunta ei järjestänyt tuutoreille erillistä tuutorikoulutusta, mutta sellainen oli ollut kuitenkin suunnitelmissa. Tuutorivastaavat seurasivat tuutorivastaavien sähköpostilistaa ja tuutorit tuutoreiden omaa.

Tuutorivastaavat ja tuutorit tapasivat kevätlukukaudella kahdesti, ensin kokoustaen ja myöhemmin
keväällä virkistäytyen. Keskustelu oli aktiivista vastaavien ja tuutoreiden Whatsapp-ryhmässä, ja
siellä suunniteltiin muun muassa tapahtumia, fuksipassia ja fuksilehteä. Tuutorit loivat sisältöä myös
Kopulan Instagramiin (yhteiskuva tuutoreista, kuva pääsykoepäivänä) sekä Suomi-ilmiö-blogiin
(tuutoreiden esittely, suomi–yliopisto–suomi-sanakirja). Tuutorivastaavat sopivat keväällä syksyn
yhteistyöstä viiden eri ainejärjestön kanssa.

Toukokuun 13. päivä tuutorit järjestivät tsemppipöydän suomen kielen pääsykokelaille. He tarjosivat
ennen ja jälkeen kokeen mehua ja keksejä sekä juttelivat pääsykokelaiden kanssa kokeesta ja suomen
kielen opintosuunnasta. Kesällä opiskelijavalintatulosten ilmestyttyä tuutorit ottivat yhteyttä fukseihin ja vastailivat heidän mieltään painaviin kysymyksiin. Loppukesästä luotiin myös yhteiset Whatsapp- ja Facebook-ryhmät, jonne halukkaat saivat liittyä. Kesällä tuutorivastaavat lähettivät fukseille
fuksilehdet sähköpostitse. Lehdestä löytyi muun muassa tuutoreiden esittelyt, orientaatioviikon aikataulu sekä muuta hyödyllistä tietoa.

Lukukausi alkoi 19. elokuuta. Orientaatioviikko sujui hyvin ja oli täynnä ohjelmaa. Fuksit osallistuivat yliopiston orientoiviin opintoihin ja tuutorit tutustuttivat heitä toisiinsa esimerkiksi tutustumisleikkien ja yhteisten ruokailujen avulla. Orientaatioviikon ohjelmaan kuuluivat muun muassa kampuskierros ja -suunnistus, kaupunkikierros sekä Linna-kirjastokierros. Tuutorit ja fuksit viettivät aikaa yhdessä myös vapaa-ajalla – ohjelmana oli esimerkiksi piknik ja aamupala. Yhtenä iltana seuraan
liittyivät myös tutkinto-ohjelman vaihto-oppilaat. Fuksit tekivät syksyn kurssi-ilmoittautumiset yhdessä tuutoreiden ja opintokoordinaattorin avulla. Ne fuksit, jotka eivät päässeet paikalle yhteiseen
kurssi-ilmoittautumiseen, tekivät ilmoittautumisen itsenäisesti ja kysyivät tarvittaessa apua Whatsapp-ryhmässä.

Suomen kielen opintosuunnan kurssit eivät alkaneet orientaatioviikon jälkeisellä viikolla. Suurimmalla osalla fukseista oli vain yksi valinnaisten opintojen luento, joten tuutorit järjestivät heille toisen
epävirallisen orientaatioviikon. Toisella orientaatioviikolla fuksit vierailivat Pyynikin näkötornilla,
katselivat elokuvia Lexica ry:n kanssa ja osallistuivat Lexica ry:n ja Transla ry:n fuksiolympialaisiin.

Tuutorit olivat aloittaneet haalarisponsorien etsinnän jo ennen orientaatioviikon alkua. Fuksit kerryttivät sponsoreita etsinnöillään heti ensimmäisestä orientaatioviikosta lähtien, ja lopulta sponsoreita
saatiin kerättyä kuusi. Haalarit tilattiin halukkaille syyskuussa ja ne saapuivat marraskuun lopulla.

Syksyllä tuutorit järjestivät useita vapaa-ajan tapahtumia fukseille. Tuutorivastaavat järjestivät muun
muassa lautapeli-illan yhdessä Teema ry:n fuksien kanssa ja fuksisitsit yhdessä Patina ry:n (historia),
SOS ry:n ja Salus ry:n (terveystieteet) kanssa. Tuutorit järjestivät 1. lokakuuta fuksiaiset teemalla
“suomalaiset julkkikset”. Fuksiaisten järjestelyapuna oli koko tuutoriston lisäksi myös muita kopulalaisia rastinpitäjinä. Lisäksi rastikierroksella rastinpitäjinä olivat Bosa ry (Boomareiden olutseura),
TREY, Automaatiotekniikan kilta ry, suomen kielen opintosuunnan henkilökuntaa sekä kahden rastin
verran kopulalaisia.

Kopulan tuutorit ja tuutorivastaavat järjestivät viikoittain ainejärjestön jäsenille päiväkahvit. Päiväkahveilla kokoonnutaan TREYn ainejärjestötilaan kahvin, teen ja herkkujen ääreen. Lisäksi tuutorivastaavat järjestivät 29. lokakuuta henkilökuntapäiväkahvit Olkkarissa. Kahvittelun lisäksi henkilökuntapäikkäreillä oli ohjelmaa, kun opintokoordinaattori ja muu henkilökunta vastasi opiskelijoiden
lähettämiin kysymyksiin. Kysymykset koskivat esimerkiksi aineenopettajan pedagogisia opintoja,
opiskelijavaihtoa sekä Tampereen yliopiston sähköisiä järjestelmiä. Kysymystuokiota kiiteltiin paljon ja vastaavaa tilaisuutta toivottiin järjestettäväksi myös jatkossa. Paikalla oli noin 30 opiskelijaa ja
9 henkilökunnan jäsentä.

Fuksit järjestivät pikkujoulut koko ainejärjestölle 20. marraskuuta. Pikkujoulujen teemana oli Jenkkijoulu, mikä näkyi monen osallistujan vaatetuksessa. Tarjolla oli juotavaa ja pientä syötävää. Tarjoiluissa oli otettu hyvin huomioon erityisruokavaliot. Ohjelmana oli muun muassa pikkujoululahjojen
jako, joululaulujen laulaminen sekä pienten tervehdysten kirjoittaminen ja niiden lukeminen ääneen.

Tuutorit kannustivat fukseja osallistumaan Kopulan tapahtumiin ja muihin poikkitieteellisiin rientoihin. Fukseja lähti paljon Turun Osmaan, ja he osallistuivat aktiivisesti myös muihin tapahtumiin.
Tämän lisäksi fuksit ja tuutorit olivat aktiivisia yhteisessä Whatsapp-ryhmässään, jonne sateli

kysymyksiä erityisesti kurssivalintoihin, tapahtumiin ja yliopiston yleisiin käytäntöihin liittyen. Tuutorit vastasivat näihin parhaansa mukaan ja tarvittaessa ohjasivat kysymykset eteenpäin esimerkiksi
yliopiston henkilökunnalle.

Keväällä 2020 vuoden 2019 tuutorit ja tuutorivastaavat järjestävät fukseilleen vielä ainakin haalarikasteen, fuksigaalan ja illanviettoja. Tämän lisäksi tuutorivastaavat perehdyttävät seuraajansa heti
tammikuussa, jotta uusi tuutorihaku voidaan aloittaa TREYn aikataulun mukaisesti.

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat
Vuoden alussa sähköpostilistojen hallinnointi siirtyi nettisivuvastaavalta viestintävastaavalle, ja heti
tammikuussa siirryttiin yksittäisten sähköpostien uudelleen lähetyksestä koottuun uutiskirjeeseen.
Uutiskirje lähetetään jäsenistölle maanantaisin ja siihen kerätään trey-tiedotuslista-sähköpostilistalta
tulleita viestejä, TREYn uutiskirje sekä listataan Kopulan tulevan viikon tapahtumia. Uutiskirjeen
tarkoituksena on pitää huolta siitä, että jäsenistö saa tietoa Kopulan, yliopiston ja TREYn kuulumisista ajoissa ja kootusti.
Tärkein viestintäkanava on Kopulan sähköpostilista KOPULA[at]lists.tuni.fi, jolle myös uutiskirje
lähetetään. Sähköpostilista tavoittaa lähes kaikki Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijat, ja
Kopulan toimijat käyttävät sähköpostilistaa ahkerasti oman vastuualueensa tapahtumista tiedottamiseen. Tämän lisäksi Kopulalla on oma sähköpostilista hallitukselle (KOPULANHALLITUS[at]lists.tuni.fi), joka toimii hallituksen sisäisen viestinnän kanavana. Kopulan sähköpostilista
KOPULANFUKSIT[at]lists.tuni.fi on tarkoitettu Kopulan tuutoreiden ja fuksien viestintään, ja se
onkin aktiivisessa käytössä varsinkin syksyllä. Näiden lisäksi Kopulalla on oma sähköpostilista myös
kannatusjäsenille (KOPULAN_KANNATUSJASENET[at]lists.tuni.fi), jossa viestitään kannatusjäseniä koskevista asioista kuten tapahtumista. Syksyllä myös Kopulan sähköpostilistat siirtyivät uudelle palvelimelle ja saivat uuden päätteen ([at]lists.tuni.fi). Listojen siirron yhteydessä päätettiin luopua KOPULANTUUTORIT-sähköpostilistasta sen vähäisen käytön vuoksi.

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.
Kopulan sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Instagram) käytettiin aktiivisesti tapahtumista viestimiseen. Instagramin (@kopulary) päivittäminen, suunnitteleminen ja hallinnointi siirtyi vuodenvaihteessa aiempaa selvemmin viestintävastaavalle, mutta edelleenkin kaikilla Kopulan toimijoilla
oli mahdollisuus viestiä omaan toimialaansa liittyvistä asioista vapaasti ja suunnitella Instagramiin
haluamaansa sisältöä. Instagramin roolia Kopulan viestinnässä pyrittiin vahvistamaan vuoden aikana,
jotta se tavoittaisi ja palvelisi jäsenistöä hyvin. Kirjoitushetkellä (10.1.2020) Kopulan Instagram-tilillä on 351 seuraajaa. Varsinkin tapahtumien mainostamista Instagramissa pyrittiin lisäämään vuoden aikana. Lisäksi Instagramissa jaettiin kuvia tapahtumista ja tietoa yliopistojen yhdistymisestä.
Hallituslaisten esittelyt toteutettiin Instagramissa helmikuun aikana ja loppuvuodesta esiteltiin myös
hallituspestien ja hallituksen ulkopuolisten vastaavien pestit.

Facebookissa Kopulalla on yksityinen ryhmä, jossa on 232 jäsentä ja julkinen sivu, jolla on 175 tykkääjää (kirjoitushetkellä 10.1.2020). Facebook-ryhmä on tarkoitettu pääasiassa jäsenille, ja julkista
sivua voivat seurata kaikki halukkaat. Facebook-sivun kautta tykkäily ja tiedottaminen Kopulan nimellä onnistuu helposti, ja se onkin ollut toimijoiden aktiivisessa käytössä. Facebook-ryhmässä ja
sivulla tiedotettiin tärkeistä Kopulan tapahtumista ja tilaisuuksista, sekä muista ilmoitusluontoisista
asioista. Facebook on luontevasti osana Kopulan viestintää ja toimii aktiivisena viestintäkanavana,
jonka kautta tavoitetaan hyvin Kopulan jäsenistöä ja suomen kielen opiskelijoita.

Lisäksi viestintävastaava kävi TREYn Viestintäfoorumin tapaamisissa ja oli Viestintäfoorumin Telegram-ryhmässä. Loppuvuodesta Kopulalle ryhdyttiin luonnostelemaan myös viestintäsuunnitelmaa, mutta sitä ei ehditty tehdä loppuun eikä esitellä hallitukselle. Suunnitelman viimeistely ja esittely jää seuraavalle vastaavalle. Vuoden aikana kerättiin myös ylös Kopulan viestinnän kannalta tärkeitä tapahtumia, jotka olisi hyvä huomioida esimerkiksi Instagramissa ja uutiskirjeissä. Tällaisia olivat muun muassa kevät- ja syyskokous ja kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Osma. Näistä tapahtumista tehtiin Kopulalle vuosikello, joka toimii muistilistana viestintävastaavalle. Loppuvuodesta Kopulan viestintävastaavan ohjeistuksia päivitettiin vastaamaan uutta toimenkuvaa paremmin.

Ilmoitustaulu
Vuonna 2019 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
Ainejärjestöjulkaisu Suomi-ilmiö tarjoaa Kopulan jäsenille matalan kynnyksen mahdollisuuden harjoitella esimerkiksi työelämässä hyödyllisten tai luovien tekstilajien tuottamista ja julkaisua. Aiemmin paperi- ja sittemmin pdf-lehtenä ilmestyneen Suomi-ilmiön formaatti päivitettiin alkuvuonna
2019 blogialustalle. Uuden julkaisualustan myötä Suomi-ilmiötä voidaan hyödyntää aiempaa vaivattomammin ainejärjestön muiden tiedotusmuotojen tukena.

Blogin aloitusvuoden julkaisut koostuivat ainejärjestön omien ja suomenopiskeluun liittyvien tapahtumien ennakkotiedotteista ja jälkiraporteista, ainejärjestötoimijoiden ja heidän vastuualueidensa
esittelyistä, uusille opiskelijoille suunnatusta akateemisesta sanakirjasta sekä erään opinnäytteen
yleistajuisesta esittelystä. Kaikki julkaisut ilmestyivät kevätlukukaudella. Osoitteessa blogi.kopulary.net toimiva Suomi-ilmiö haki vuoden 2019 aikana uusia uomiaan, ja sen kehitystyö sekä kirjoittajajoukon kasvattaminen jatkuvat vielä vuonna 2020.

Sosiaalipoliittinen toiminta
Perinteistä kisamuotoista verenluovutuskampanjaa jatkettiin keväällä yhdessä Teema ry:n kanssa.
Kevään kampanja-aika oli 11.3.–30.4., ja kampanjan päättäjäisiksi pidettiin 8.5. Teema ry:n kanssa
verenluovutuskahvit, joilla julkistettiin kilpailun tulos. Lukukauden aikana kopulalaiset luovuttivat
verta yhteensä kymmenen kertaa. Teema kävi luovuttamassa seitsemän kertaa, eli keväällä kampanja
päättyi Kopulan voittoon. Syksyllä kampanja laitettiin jälleen käyntiin 10.9. Tänä vuonna kampanjaa
muokattiin siten, että kampanja-aika jatkuu katkeamatta läpi lukukauden aina 9.4. asti.

Verenluovutuskampanjan lisäksi sosiaalipoliittiseen toimintaan on kuulunut asioista informoiminen,
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tapahtumamainosten jakaminen Kopulan sähköpostilistalle. Keväällä toteutettiin myös hyvinvointikysely, jossa tiedusteltiin kopulalaisten ajatuksia muun muassa henkilökohtaisesta hyvinvoinnista ja
ainejärjestön ja yliopiston ilmapiiristä. Nimettömässä kyselyssä sai myös antaa omia kehitysideoita
Kopulan toimintaan. Kyselystä tehtiin kooste, johon liitettiin lisäksi eri tilanteissa auttavien tahojen
yhteystietoja.

Kulttuuritoiminta
Vuoden aikana järjestettiin viini-iltoja ja museokierros sekä suunnattiin seuraamaan tamperelaista
opiskelijateatteria NääsPeksiin.

Kopulan kulttuurivuosi käynnistyi maaliskuisella museokierroksella Muumimuseossa, jonne saapui
peräti parikymmentä kopulalaista. Helmikuussa järjestettiin yhdessä Patina ry:n kanssa valkoviiniilta, jonka suosion ansiosta myös syksyllä pidettiin viininmaistelutilaisuus, tosin sillä kertaa punaviineihin perehtyen. Kummallakin kerralla Kopulalle oli varattu 10 henkilön kiintiö, joka tuli täytettyä
tai jäi vain muutaman henkilön verran vajaaksi. Maisteluillat olivatkin suosittuja tapahtumia, joita
myös Patina ry:n puolesta voisi järjestää yhdessä tulevaisuudessakin.

Marraskuussa suunnattiin katsomaan NääsPeksiä Tullikamarin Pakkahuoneelle yhdeksän kopulalaisen voimin. Swing Of Time -speksi sukelsi 50-luvulle ja nauratti loppusyksyn räntäsateesta esityspaikalle kömpinyttä yleisöä. Kopula ry:n kulttuuribudjetti käytettiin speksilippuihin, joista osallistujat saivat hyvityksen.

Osma ry
Osma ry on suomen kielen opiskelijoiden kattojärjestö, johon kuuluu kuusi ainejärjestöä eri yliopistoista. Osma ry:n kevät- ja syyskokoukset järjestetään vuorollaan eri ainejärjestöjen isännöiminä. Kokousten lisäksi Osma-tapaamisissa tutustutaan muista kaupungeista tulleisiin suomen kielen opiskelijoihin.

Kevään 2019 Osma-viikonloppu järjestettiin Siula ry:n pitämänä Helsingissä 22.–24.3. Teemana oli
musiikkifestivaalit, ja tapahtuman nimi oli Osmafest. Kopulasta tapahtumaan osallistui 20 jäsentä.
Tapahtuma alkoi perjantaina luennolla Helsingin yliopistolla, minkä jälkeen iltaa vietettiin Uudella
ylioppilastalolla, missä järjestettiin myös Osma ry:n kevätkokous. Lauantaina osmaajia viihdytettiin
rastisuunnistusmuotoisella turnauksella, jonne kopulalaiset olivat valinneet tiimiasukseen sadeviitat,

sekä sitseillä, joilla paljastettiin turnauksen voittajajoukkue, Sane ry. Sitsien jatkot järjestettiin Karaokekellarissa ja jatkojen jatkot Uudella ylioppilastalolla. Sunnuntaina tapahtuma päättyi brunssiin.

Syksyllä Osmaa vietettiin Turussa 22.–24.11. teemalla tosi-tv, jonka meille oli valinnut paikallinen
Kanta ry. Osma-perunoihin osallistui huikeat 32 kopulalaista, jotka toteuttivat yhdessä videoprojektin, joka jaettiin lauantaina tapahtuman Facebookissa. Perinteiseen tapaan viikonloppu alkoi luennoilla, joilla esiteltiin Turun yliopistolla tehtyä fennististä tutkimusta sekä Turun yliopiston historiaa
suomen kielen opetuksen näkökulmasta. Luentojen jälkeen pidettiin Osma ry:n syyskokous ja iltaa
jatkettiin hengailun ja tutustumisen merkeissä. Illanvieton yhteydessä pidettiin Oulun Osmassa vuosi
sitten lanseerattu alumni-ilta, jossa paikalliset alumnit kertoivat opintojen jälkeisistä vaiheistaan sekä
jaettiin Osma-passit, joiden tehtäviä suorittamalla sai lunastaa itselleen pienen palkinnon.

Lauantaina oli Osma-turnaus, jota oli Kannan kanssa järjestämässä suomalais-ugrilaisten kielten ainejärjestö Sugri ry. Kopulalaiset olivat pukeutuneet kielipoliiseiksi sekä sarjan kuvausryhmäksi. Illalla juhlittiin yhdessä sitsien muodossa. Sitseillä paljastettiin turnauksen voittaja, Siula ry. Sitsien
jälkeen vietettiin jatkoja, ja sunnuntaina syötiin yhdessä brunssia Hesburgerissa.

Vapaa-ajan toiminta
Vuoden aikana kopulalaisille järjestettiin useita sitsejä ja muita matalan kynnyksen alkoholittomia
tapahtumia. 10.3. Pidettiin leppoisa lautapeli-ilta ainejärjestötilassa. Lautapelejä pelailtiin liki kolmen
tunnin ajan kymmenen hengen voimin. Illan aikana herkuteltiin sipseillä, karkeilla, kekseillä ja hedelmillä. Huhupuhe, Trivial Pursuit ja Muuttuva labyrintti olivat illan hittipelit.

Huhtikuun alussa 4.4. oli perinteiset Autek-sitsit Hervannan bommarissa. Teemana oli Temptation
Island. Paikalla näillä sitseillä oli 40 henkeä, joista noin 15 oli Kopulasta. Tarjoiluna oli nachoja,
pizzaa ja vanukasta. Sitseillä oli rento meininki, ja siellä kisailtiin muun muassa ilmapalloleikin ja
mandariinileikin merkeissä.

15.4. järjestettiin alkoholiton hengailuilta, jossa kopulaiset ompelivat haalarimerkkejä ja tekivät
muita käsitöitä. Tarjoilut järjestettiin nyyttärihengessä, mutta Kopulan puolesta oli myös suklaamunien etsintää. Tapahtumaan osallistui noin 15 henkeä.

Keväällä oli myös ensimmäistä kertaa vappusitsit Hatanpään soutupaviljongilla ja tapahtuma oli pidetty harvinaisuutensa vuoksi. Sitsit pidettiin 26.4. Biopsi ry:n ja Teema ry:n kanssa, teemana “retrokesä”. Kopulasta paikalla oli 25 henkeä. Sitsimenuun kuului sipsit, nakit ja ranskalaiset, sekä munkit. Vapun juhlintaan kuului myös 2.5. järjestetty Kopulan vappupiknik. Paikalla oli parhaimmillaan
noin 15 henkeä. Piknkik järjestettiin nyyttäriteemalla. Ilma oli pitkälle suotuisa, ja koskenrannassa
loikoiltiin yhdessä ja katseltiin kun teekkareita kastettiin koskeen. Muutaman tunnin jälkeen sateen
yllättäessä piknik päätettiin.

Syksy aloitettiin pubirundilla 26.9. Osallistujia oli noin 20. Kierrettävät baarit olivat Bar Passion,
Semafori, Cafe Europa, Public Corner sekä kierroksen jatkopaikkana Heidi’s Bier Bar. Rundi oli
erityisen pidetty, sillä kierretyt baarit olivat erilaisia mitä yleensä on kierretty. Tapahtuman tunnelma
oli hilpeä, ja matkan aikana poikettiin myös muutamaan ylimääräiseen baariin osallistujien toiveesta.

Järjestimme kaverisitsit halloween-teemalla 2.11. Osallistujia oli 55, joista noin kolmasosa oli kopulalaisten kavereita. Tarjolla oli nachoja, kasvistortilloja, vanukasta ja teemaan sopivaa juotavaa. Ohjelmana oli näytöksiä, joiden tuli sisältää ennalta määrättyjä sanoja tai aiheita. Myös roolihahmot oli
päätetty etukäteen. Parhaimmat esiintyjät saivat palkinnoksi halloween-karkkeja. Sitsien tunnelma oli
hyvä, ja lauluja toivottiin niin tiuhaan tahtiin, että ne loppuivat kesken. Suurin osa osallistujista oli
pukeutunut halloween-teeman mukaisesti.

Lautapeli-ilta pidettiin 5.11. Siellä esiteltiin myös hallituspestejä. Tarjolla oli sipsiä, karkkia, keksejä
ja hedelmiä. Hittipelejä olivat tällä kertaa Trivial Pursuit ja Kimble. Ainejärjestötilassa pelailtiin noin
kaksi tuntia, osallistujia oli 20.

Liikunta
Vuoden aikana kopulalaisille järjestettiin kaksi liikuntakokeilua. Liikuntaan varattu 100 euron budjetti jaettiin tasan kevään ja syksyn liikuntatapahtumien välillä. Maaliskuussa vierailtiin Liikuntastudio Beatin ilmajooga ja -akrobatia tunnilla. Mukana oli 11 kopulalaista. Marraskuussa viisi kopulalaista kävi boulderoimassa Tampereen kiipeilykeskuksella Nekalassa.
Liikuntakokeilujen lisäksi järjestettiin myös syysretki. Yhteensä 14 kopulalaista suuntasi 25.10. Kirskaanniemen laavulle nauttimaan luonnosta ja eväistä. Tapahtumaa kehuttiin, ja vastaavia retkiä pyritään järjestämään myös jatkossa. Syysretken eväät maksettiin tapahtumabudjetista.

Kopulalla oli edellisvuoden tapaan Lexica ry:n (vieraat kielet), Vostok ry:n (journalistiikka), Reettorit
ry:n (puheviestintä) ja Transla ry:n (käännöstieteet) kanssa yhteinen liikuntavuoro Atalpalla maanantaisin. Sählyvuoro muutettiin järjestöjen liikuntavastaavien yhteisellä päätöksellä liikuntavuoroksi,
jolla pelattiin vuorotellen sählyä, koripalloa ja futsalia. Kopulalaisia ei valitettavasti kuitenkaan kovin
aktiivisesti käynyt vuorolla, joten ensi vuonna Kopula ei todennäköisesti osallistu vuoron varaamiseen.

Tasa-arvotoiminta
Vuonna 2019 tasa-arvovastaava huolehti opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestössämme. Tasa-arvovastaavan tärkeimpiä arvoja ovat yhdenvertaisuus ja esteettömyys.

Kopula kiinnittää huomiota käyttämiensä tilojen esteettömyyteen ja esimerkiksi yhdistyksen kokoukset järjestetään esteettömissä tiloissa. Esteettömät tilat valitaan muihinkin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
mahdollisuuksien mukaan. Tapahtumien esteettömyydestä huolehditaan lisäksi huomioimalla erilaiset erityisruokavaliot. Kopulan tapahtumissa oli vuonna 2019 aina tarjolla esimerkiksi vegaaninen ja
gluteeniton vaihtoehto.

Yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä huolehditaan järjestämällä myös erilaisia alkoholittomia tapahtumia. Esimerkiksi lautapeli-illat ja liikuntatapahtumat ovat suosittuja matalan kynnyksen tapahtumia. Kaikissa tapahtumissa on aina tarjolla myös alkoholiton juomavaihtoehto.

Fuksiviikko järjestettiin esteettömästi. Tasa-arvovastaava perehdytti tuutorit yliopiston esteettömyyteen esimerkiksi esittelemällä yliopiston esteettömien wc-tilojen sijainnit ja käyttämällä kampuskierroksella hissejä portaiden sijaan. Tuutorit kiittelivät perehdytystä, sillä he oppivat sen avulla yliopiston esteettömyydestä paljon uutta.

Syksyllä ennen fuksiviikon alkua tasa-arvovastaava kartoitti edullisia ja esteettömiä tiloja vapaa-ajan
tapahtumien järjestämiseen. Tasa-arvovastaava oli yhteydessä TREYn tuutorisektoriin ja sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan. Esteettömiä ja ilmaisia tai puoli-ilmaisia tiloja ei yleiseen käyttöön tuolloin
ollut. TREY tiedosti ongelman ja lupasi aloittaa tilojen kartoittamisen heti, kun sellaiseen on aikaa.

LTL-luola ja ainejärjestötila
Kopula hoiti LTL-luolaa (Pinni B4049) yhdessä Lexican, Translan ja Teeman kanssa. Kulkuoikeudet
haettiin näiden ainejärjestöjen halukkaille jäsenille syksyllä ja keväällä. Ainejärjestötilavastaava piti
huolta kulkulupien lisäksi LTL-luolan kahvi- ja maitovarastojen ylläpidosta sekä luolan siisteydestä.
Pinni A:n ainejärjestötilassa järjestettiin joka keskiviikko Kopulan omat päiväkahvit, joiden yhteydessä ainejärjestötilaa oli aina siistittävä. Kopulalaiset ovat siis hoitaneet oman osansa ainejärjestötilan siisteyden suhteen.

Ympäristötoiminta
Vuonna 2019 Kopula käytti toiminnassaan ja järjestämissään tilaisuuksissa Reilun kaupan tuotteita,
kuten esimerkiksi Reilun kaupan kahvia. Kopulan päiväkahveilla käytettiin kertakäyttöastioiden sijaan jo aikaisemmin ostettuja kestoastioita, eli muovimukeja ja -lautasia. Näitä kestoastioita hyödynnettiin myös muissa Kopulan tapahtumissa. Tämän lisäksi joillakin oli päiväkahveilla käytössä oma
kestomuki. Ostosten yhteydessä käytettiin kestokasseja muovikassien sijaan.
Yksikön yhteisessä tilassa, LTL-luolassa, käytetään Reilun kaupan tuotteita. Tämän lisäksi opiskelijat
käyttävät tilassa omia mukejaan kertakäyttömukien sijaan.
Kopula on ilmoittautunut mukaan Tampereen yliopiston Reilu korkeakoulu -hankkeeseen ja on edelleen virallisesti Reilu ainejärjestö.

Kansainvälinen toiminta
Kevätlukukaudella suomen kielen ja kulttuurin vaihto-opiskelijoita tuutoroivat Lexican kv-tuutorit,
joten kansainväliselle toiminnalle ei ollut tarvetta. Tammikuussa valittiin uudet kv-tuutorit TREYn
hakulomaketta käyttämällä. Tuutoreiksi valittiin kaikki hakeneet, ja syksyllä 2019 kv-tuutoreita oli
viisi. Keväällä kv-tuutoreille järjestettiin kaksi koulutusta.

Loppukesästä saimme tiedot syksyllä saapuvista vaihto-opiskelijoista, joita oli seitsemän. Kaikki seitsemän olivat suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoita. Kv-tuutorit ottivat vaihto-opiskelijoihinsa yhteyttä hyvissä ajoin ja olivat heitä vastassa heidän saapuessaan Tampereelle. Syksyn aikana kv-tuutorit opastivat vaihto-opiskelijoitaan tarpeen mukaan, mutta suurimman osan suomalaiseen yliopistoelämään perehdytyksestä hoiti TREYn järjestämä Welcome Week, joka alkoi 19.8.

Syksyn mittaan yhteyttä vaihto-opiskelijoiden kanssa pidettiin yhteisellä Whatsapp-ryhmällä, jossa
heitä oli helppoa kutsua tapahtumiin. 20.8. vaihto-opiskelijat kutsuttiin etkoille kansallisten tuutoreiden ja fuksien kanssa. Vaihto-opiskelijoita saapui tapahtumaan kuusi ja kv-tuutoreita neljä. 27.8. kansallisen tuutoroinnin Pyynikki-vierailulle osallistui yksi vaihto-opiskelija.

Vaihto-opiskelijoiden ja kv-tuutoreiden leffailta järjestettiin 10.11. erään kv-tuutorin kotona. Paikalla
oli neljä vaihto-opiskelijaa ja neljä kv-tuutoria. Katsoimme elokuvan Joulupukki ja noitarumpu. Kopulan pikkujouluihin 20.11. osallistui viisi vaihto-opiskelijaa.

Loppusyksystä sovittiin Lexican kv-vastaavan kanssa, että teemme tulevaisuudessa kv-tuutoroinnin
suhteen enemmän yhteistyötä, sillä kummallakin järjestöllä on vähän sekä kv-tuutoreita että vaihtoopiskelijoita joten kv-toiminta on melko pienimuotoista.

Kopula järjesti 30.10. myös ekskursion Tallinnaan, missä vierailimme Tallinnan yliopiston Suomen
kielen laitoksella. Laitoksen opettajat esittelivät meille yliopiston historiaa sekä suomen kielen opetusta, ja me esittelimme omaa toimintaamme ja opiskeluamme Tampereella. Viron ekskursioon osallistui 18 Kopulan jäsentä, joiden matkat Kopula maksoi kokonaisuudessaan. Ekskursio onnistui erittäin hyvin, ja vastaavia matkoja aiotaan järjestää myös tulevaisuudessa.

Merkit, haalarit ja t-paidat
Haalarimerkkien myynti on ollut vilkasta kuten aiempinakin vuosina. Myyntitavoite vuonna 2019 oli
1500 euroa, ja tavoitteesta jäätiin tällä kertaa hieman vajaaksi. Kaikkiaan merkkejä myytiin 1424,3
eurolla. Merkkien hinta oli tutusti 3 euroa kappaleelta ja 10 eurolla sai neljä merkkiä. Merkkejä myytiin Kopulan päiväkahveilla ja yliopiston tapahtumissa, esimerkiksi merkkimarkkinoilla harrastemessuilla. Lisäksi merkkejä myytiin jonkin verran postitse. Postitse myytyihin merkkeihin lisättiin 1,5
euron postitusmaksu.

Keväällä tilattiin runsaasti lisää merkkejä Turun Haalarimerkki Oy:lta (merkillinen.fi). Uutena haalarimerkkinä tilasimme Kopulan uutta logoa 100 kappaletta. Lisäksi tilauksessa oli vakipano-, kielensäpahoittaja-, kännissä- sekä humanisti-merkkiä 100 kappaletta kutakin, sekä 200 kappaletta nainen- ja selvä pyy -merkkejä. Muita merkkejä varastossamme oli tarpeeksi. Keväällä 2019 merkkejä
aiotaan tilata jälleen 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 euroa/kappale. Paitoja myytiin 5 kappaletta vuoden 2019 aikana. Nämä olivat viimeiset kappaleet, eikä t-paitoja aiota
näillä näkymin tilata lisää. Syksyllä aloitimme uusien oheistuotteiden tilauksen suunnittelun. Tarkoituksena on tilata keväällä 2020 omakustanteisesti college-paitoja, kangaskasseja ja mahdollisesti pipoja. Tilaukselle oli alustavan kyselyn mukaan paljon kiinnostuneita.

