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Yleistä
Vuonna 2020 Kopula ry:n toimijoiden joukossa oli tasaisesti edustajia useilta eri vuosikursseilta,
kuten aikaisempinakin vuosina on ollut tapana.
Tämä vuosi oli erittäin poikkeuksellinen helmikuussa levinneen koronavirusepidemian vuoksi.
Tilanne on vaikuttanut ainejärjestömme toimintaan merkittävästi ja sen seuraukset ovat näkyvillä
tässä toimintakertomuksessa. Suurin osa vuoden kokouksista täytyi järjestää etänä internetin
välityksellä, sillä kokoontumisia rajoitettiin ja kaikkea fyysistä kanssakäymistä kehotettiin
välttämään pandemian hillitsemiseksi. Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen osittainen
etäosallistumismahdollisuus ilman mainintaa yhdistyksen säännöissä on hyväksytty 30.6.2021 asti
valtion asettamalla poikkeuslailla. Loppuvuodesta hyväksyimme kahdella yhdistyksen kokouksella
sääntömuutosehdotuksen, joka mahdollistaisi kokousten järjestämisen osittain etänä myös
poikkeuslain päätyttyä.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Hallitus kokousti vuonna 2020 seitsemän kertaa. Lisäksi pidettiin yhdistyksen kevät- ja syyskokous
ja kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta.
Yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 31.3.2020 esiteltiin ja vahvistettiin edellisen
kauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2019 hallitukselle vastuuvapaus
edellisen tilikauden tapahtumista. Kevätkokuksessa myös valitsimme yhdistyksen rahastonhoitajan
tehtävään uuden toimihenkilön.. Kokous järjestettiin osittain etänä internetin välityksellä
pandemiatilanteesta johtuen.
Päätimme pitää ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 14.4.2020, sillä etänä järjestetyn
kevätkokouksen laillisuus oli silloin puutteellisista ohjeistuksista johtuen hieman epävarmaa.
Ylimääräisellä kokouksella varmistimme kaikkien kevätkokouksessa tehtyjen päätösten laillisuuden
ja lisäsimme näin toimintamme läpinäkyvyyttä jäsenistölle. Teimme siis kevätkokouksessa tehdyt
päätökset varmuuden vuoksi uudelleen tässä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.
Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 23.11.2020. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrättiin liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle.
Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja muut toimihenkilöt. Valittiin myös tilintarkastaja ja
3

varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Lisäksi esittelimme
sääntömuutosehdotuksen koskien yhdistyksen kokousten etäosallistumismahdollisuutta. Kokous
järjestettiin osittain etänä internetin välityksellä pandemiasta johtuen.
Toisessa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 10.12.2020 vahvistimme
sääntömuutosehdotuksen, jota käsittelimme ensimmäisen kerran syyskokouksessa. Sääntömuutos
tulee vahvistaa kahdella yhdistyksen kokouksella, jotka järjestetään kahden viikon sisällä toisistaan.
Tämän jälkeen sääntömuutos siirtyi Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn vuoden 2021
puolella.

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja: Kaisa Rantamäki
Varapuheenjohtaja: Monica Haapala
Sihteeri: Helmi Marttila
Rahastonhoitaja: Tiina Heikkilä (ajalla 1.1.-31.3.) ja Tuuli Hakala (ajalla 31.3.-31.12.)
Tapahtumavastaava: Tiina Heikkilä
Sosiaalipoliittinen vastaava: Lotta Valtatie
Koulutuspoliittinen vastaava: Linda Mäkinen
Liikuntavastaava: Veera Jalava
Tuutorivastaava: Janina Tuuri
Kulttuurivastaava: Aino Lyijynen
Haalarimerkkivastaava: Sonja Kalatie

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet
Tasa-arvovastaava: Aino Lyijynen
Kansainvälisten asioiden vastaava: Veera Jalava
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Ympäristövastaava: Iiris Nuutinen
Ainejärjestötilavastaava: Aino Manninen
Tapahtumavastaava: Jenni Karra
Nettisivuvastaava: Sanni Lindholm
Tiedotus- ja sähköpostilistavastaava: Jenni Kokkarinen
Narikkavastaava: Sanni Lindholm
Osma-vastaavat: Kati Pöyhönen ja Sanni Lindholm
Tuutorivastaava: Viivi Helin
Blogivastaava: Lotta Valtatie
Haalarimerkkivastaava: Saara Korjus

Toiminnantarkastaja
Ella Toivianen (varalla Leena Aro)

Tilintarkastaja
Camilla Lehtonen (varalla Jonna Siirtonen)

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa
Kati Pöyhönen ja Sanni Lindholm

Edustajat ITC-tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa
Yhdistyksellämme ei ollut vuonna 2020 edustajia ITC-tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa.

Koulutuspoliittinen toiminta
Kopula ry:n koulutuspoliittinen vastaava on osallistunut aktiivisesti keväällä Tampereen yliopiston
ylioppilaskunnan, TREYn organisoimiin Kupillinen kopoa -tilaisuuksiin sekä tiedekunnan johdon
järjestämiin, tiedekunnan henkilökunnalle ja opiskelijajärjestöjen edustajille suunnattuihin
keskustelutuokioihin. Lisäksi koulutuspoliittinen vastaava on ollut mukana järjestötoimijoille
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tarkoitetussa Sisu-koulutuksessa ja viestinyt jäsenistölle Sisun käyttöönotosta sähköpostin sekä
Facebook-kanavan välityksellä kevään ja kesän aikana. Syksyllä koulutuspoliittinen toiminta on
ollut vähäisempää koronavirusepidemiastta johtuen, minkä vuoksi esimerkiksi perinteisen
työelämäpäivän järjestäminen on siirtynyt seuraavaan vuoteen.

Tiedekunta ja Vico ry.
Viestintätieteiden kattojärjestö Vico ry, johon Kopula ry on kuulunut, on lakkautettu vuonna 2020.
Lakkauttamispäätöksen ovat tehneet Vicon alaiset ainejärjestöt yksimielisesti. Kopulasta ei saatu
edustajaa Vicon lopettamiseen liittyviin kokouksiin ja tapaamisiin, mutta koulutuspoliittinen
vastaava on tiedottanut Kopulan hallitusta Vicon lopettamisesta ja välittänyt hallituksen
suostumuksen järjestön lakkauttamisesta Vicon Telegram-kanavan kautta.

Talous
Vuonna 2020 Kopula ry käytti pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin
vuonna. Haalarimerkkien myynti ei ollut yhtä merkittävä varainhankintamenetelmä kuin
aikaisempina vuosina, sillä vallitsevan tilanteen vuoksi haalarimerkkimyynti on ollut melko
hiljaista. Tärkeässä roolissa varainhankinnassa olivat kuitenkin jäsenmaksut ja avustukset. Myös
aikaisemmin tuloja tuottanut narikkatoiminta oli jäi vähäiseksi..
Vuonna 2020 jäsenmaksuista kertyi yhteensä 429 euroa. Vuoden loppuun mennessä yhdistyksellä
oli yhteensä 70 jäsentä, eli enemmän kuin vuosi sitten. Kannatusjäseniä oli kaksi ja loput 68 olivat
opiskelijajäseniä, joista 27 oli uusia jäseniä. Vuosittainen jäsenmaksu oli vanhoilta
opiskelijajäseniltä 5 euroa ja uusilta 7 euroa, koostuen varsinaisesta jäsenmaksusta ja kahden euron
liittymismaksusta. Kannatusjäsenyyden hinta vuodelle 2020 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 huomattavasti odotettua vähemmän, yhteensä 471,40 euroa
tavoitteen ollessa 1500 euroa. Haalarimerkkejä hankittiin myyntiin yhteensä 902,97 eurolla.
Vuonna 2020 Kopula teetti kuitenkin suuren oheistuotetilauksen, johon käytettiin rahaa 920,83
euroa ja joka kuitenkin nosti oheistuotetulot 822,80 euroon.
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Vuonna 2020 Kopula ry sai yhden narikkavuoron. Narikkavuorosta 2.3.2020 Kopula sai yhteensä
425 euroa, josta Kopulalle jäi voittoa 212,5 euroa. Näin ollen Kopula sai narikkatuloja yhteensä 425
euroa, joista palkkioiden maksujen jälkeen jäi 212,5 euroa. Tämä ylitti budjetoidun summan noin 40
eurolla. Vuonna 2020 narikkatyöstä jouduttiin kuitenkin maksamaan Ilmariselle
eläkevakuutusmaksu, johon meni 53,75 euroa.
Kopula ry sai vuonna 2020 TREYltä toiminta-avustusta 934 euroa, mikä oli yli 200 euroa yli
arvion.
Vuoden 2020 aikana Kopula ry järjesti tapahtumia, joihin sekä käytettiin varoja että saatiin tuloja.
Kopula ry järjesti sitsit sekä haalarikastajaiset fukseille. Vallitsevan tilanteen vuoksi tapahtumien
määrä jäi melko vähäiseksi, mutta Kopula järjesti jonkin verran etätapahtumia, joihin ei kulunut
Kopulan varoja. Yhteensä juhliin ja muihin vapaamuotoisiin tapahtumiin käytettiin siis 356,44
euroa, eli tapahtumabudjetissa jäätiin noin 56 euroa miinukselle.

Sekä liikuntaan että kulttuuriin oli varattu 100 euron budjetit. Liikuntabudjetista Kopula jäi
plussalle 55 euroa, kulttuuribudjetti taas jäi kokonaan käyttämättä vallitsevan tilanteen vuoksi.
Edellisten lisäksi Kopula ry käytti varojaan muun muassa tuutorointiin 187,17 euroa ja
alkuvuodesta sekä alkusyksystä toteutuneisiin viikoittaisiin päiväkahveihin 120,27 euroa ja
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden järjestämiin yhdistyksen etäpikkujouluihin 255 euroa.
Kopula tuki myös jäsentensä osallistumista Zoomin välityksellä järjestettyyn Osma-tapahtumaan
yhteensä 199,88 eurolla.
Kopula ry:n talous jäi vuonna 2020 miinukselle 238,36 euroa. Kopulan moni budjetti jäi vuonna
2020 käyttämättä, sillä vallitsevan tilanteen vuoksi tapahtumia oli vaikea järjestää. Lisäksi usean
peräkkäisen vuoden ylijäämän takia Kopula on pyrkinyt käyttämään varoja alijäämäisesti, sillä
yhdistyksen ei ole tarkoitus kerätä voittoa, vaan käyttää varojaan jäsenten hyväksi.
Narikkatoiminta
Kopula ry on osa Tampereen yliopiston opiskelijajärjestöjen narikkarinkiä yhdessä SOS ry:n,
Teema ry:n ja Transla ry:n kanssa. Narikkarinki toimii sähköpostin ja puheluiden välityksellä
seuraavanlaisesti: Narikkaringin osallistujajärjestöjen narikkavastaavilla on yhteinen
sähköpostikeskustelu, johon välitetään yleensä yliopiston Päätalon vahtimestareilta puhelimitse
saadut narikkapyynnöt. Vuoron tekee se järjestö, jonka vuoro kulloinkin sattuu olemaan.
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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€/h narikoitsijaa kohden, kun taas yliopiston ulkopuolisilta narikantilaajilta
veloitus on 20€/h narikoitsijaa kohden. Puolet narikan tuloista jää narikoitsijoiden ainejärjestölle ja
toinen puoli maksetaan työkorvauksena narikassa työskennelleille ainejärjestön jäsenille.
Vuonna 2020 Kopula ry:llä oli yksi narikkavuoro. Narikka pidettiin Talvisodan muistojuhlassa
2.3.2020. Tapahtumassa narikkaa hoitamassa oli viisi Kopula ry:n narikoitsijaa.

Tuutorointi
Helmikuun alussa tuutorivastaavat käyttivät TREYn valmista hakulomaketta Kopulan oman
tuutorihaun järjestämiseen.. Tuutorihaun jälkeen tuutorit valittiin ja vuoden 2020 tuutoreiksi
valikoituivat kaikki hakeneet, eli Iiris Nuutinen, Kaisa Rantamäki, Marjut Vuorimäki, Monica
Haapala, Saara Korjus, Sonja Kalatie, Tuuli Hakala, Veera Suontausta ja Timo Fagerholm.
TREY järjesti tuutorivastaaville koulutuksen ja myöhemmin keväällä myös uusille tuutoreille.
Tuutorikoulutus tapahtui tänä vuonna etänä Moodle-alueen kautta. Tuutorivastaavat osallistuivat
myös tuutorikoulutukseen, ja toimivat näin ollen myös tuutoreina. Lisäksi vuoden aikana
tuutorivastaavat seurasivat tuutorivastaavien sähköpostilistaa ja tuutorit tuutoreille tarkoitettua
sähköpostilistaa.
Keväällä 2020 tuutorit aloittivat suunnittelemaan syksyn tapahtumia. Suunnitteleminen tapahtui
Whatsapp-ryhmän kautta, sillä maailmantilanteen vuoksi olisi ollut hankala nähdä kasvokkain.
Lisäksi tuutorit tekivät esittelyn itsestään Kopula ry:n blogiin.
Suomen kielen pääsykokeet järjestettiin etänä 22.5.2020. Pääsykokeita varten tuutorit järjestivät
mahdollisuuden kysyä kysymyksiä Kopula ry:n Instagram-tilin kautta. Instagramin kautta tuli
muutamia kysymyksiä, joihin jaettiin vastaukset Instagram storyssa. Kun opiskelijavalinnat
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julkaistiin, lähetimme fukseille fuksilehden, joka sisälsi tietoa opiskelusta, tuutoreista ja
orientaatioviikosta. Loppukesästä loimme yhteiset Whatsapp- ja Facebook-ryhmät.
Lukukausi alkoi orientaatioviikolla 17.8.2020. Fuksiviikolla oli paljon ohjelmaa, ja fuksit
osallistuivat aktiivisesti tuutoreiden järjestämään toimintaan. Orientaatioviikkoon kuului yhteisiä
ruokailuja, toisiin tutustumista, lukujärjestyksien tekoa ja rentoa hengailua sekä yliopiston
järjestämiä etätilaisuuksia. Lukujärjestyksien teossa oli mukana opintokoordinaattori Ella Nikkanen.
Lukujärjestykset tehtiin yliopistolla paikan päällä, mutta sen lisäksi muutama osallistui etänä
Teamsin kautta. Suomen kielen kurssit alkoivat orientaatioviikon jälkeisellä viikolla, jolle tuutorit
järjestivät myös pientä toimintaa, kuten retken Pyynikin näkötornille.
Tuutorit hankkivat haalarisponsoreita jo keväällä. Fukseille tilattiin haalarit syyskuussa, ja ne
saapuivat marraskuussa. Syksyn aikana tuutorit järjestivät vapaa-ajan tapahtumia maailmantilanteen
huomioon ottaen. 27.8. tuutorit järjestivät fukseille harjoitussitsit Nekalan hallilla.
Tuutorit järjestivät 22.9. Fuksiaiset, joka oli koko Kopulan tapahtuma. Fuksiaisiin kuului
rastikierros, johon tuutorit ja muut kopulalaiset suunnittelivat rasteja. Fuksiaisten teemaksi
valikoitui yhdyssanat. Rastikierroksen jatkot järjestettiin Artteli-kumppanuusyhdistyksen takka- ja
saunatilassa. Lähitapahtumissa otettiin aina hyvin huomioon käsihygienia ja muut koronaohjeistukset.
Syksyn ajan tuutorit järjestivät päiväkahveja, joista osa oli alkusyksystä Treyn ainejärjestötilassa.
Ainejärjestötilassa pidetyistä päiväkahveista siirryttiin kuitenkin Zoomissa pidettäviin päikkäreihin
maailmantilanteen vuoksi. Zoom-päikkäreille otettiin tavaksi järjestää myös KahootCup, johon
osallistumalla on mahdollisuus voittaa palkintoja. Viikottaisten päiväkahvien lisäksi tuutorit
järjestivät marraskuussa myös henkilökuntapäikkärit, jotka olivat myös Zoomin kautta.
Henkilökuntapäikkäreillä oli opiskelijoiden kysymyksiä, joihin henkilökunta vastasi, sekä Kahootpeli.
18.11. fuksit järjestivät koko Kopulalle pikkujoulut, jotka pidettiin Zoomin välityksellä.
Etäpikkujouluissa oli muun muassa Kahoot-pelejä ja bingo. Lisäksi pikkujouluista lahjoitettiin
rahaa hyväntekeväisyyteen, jotta niihin varattua budjettia saatiin käytettyä.
Fuksien ja tuutorien Whatsapp-ryhmä on ollut melko aktiivisessa käytössä. Sen avulla tuutorit ovat
voineet helposti vastata fuksien kysymyksiin. Ryhmän avulla tuutorit ovat myös kertoneet muista
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ainejärjestöön liittyvistä tapahtumista, kuten esimerkiksi Etä-Osmasta. Tapahtumien määrä on
kuitenkin jäänyt pieneksi koronavirustilanteesta johtuen.

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat
Tärkein viestintäkanava on Kopulan sähköpostilista kopula@lists.tuni.fi. Sähköpostilista tavoittaa
lähes kaikki Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijat ja Kopulan toimijat käyttävät
sähköpostilistaa ahkerasti oman vastuualueensa tapahtumista tiedottamiseen. Vuoden alussa
sähköpostilistaa tiedotettiin viikoittaisen uutiskirjeen muodossa. Uutiskirje lähetettiin jäsenistölle
maanantaisin ja siihen kerättiin trey-tiedotuslista-sähköpostilistalta tulleita viestejä, TREYn
uutiskirje sekä Kopulan tulevan viikon tapahtumia. Uutiskirjeen tarkoituksena oli pitää huolta siitä,
että jäsenistö saa tietoa Kopulan, yliopiston ja TREYn kuulumisista ajoissa ja kootusti. Uutiskirje oli
vuonna 2020 käytössä muutaman kuukauden, jonka jälkeen Kopula keskittyi ajantasaiseen
tiedottamiseen. Tämä herätti kauden 2020 loppupuolella keskustelua, sillä jäsenien mukaan
yksittäisten viestien lähettäminen ruuhkautti sähköpostin. Jäsenien kommentit ja mielipiteet
huomioitiin seuraavaa kautta suunnitellessa.
Kaikkien kopulalaisten yhteisen sähköpostilistan lisäksi Kopulalla on oma sähköpostilista myös
hallitukselle (kopulanhallitus@lists.tuni.fi). Hallituksen sähköpostilista toimii hallituksen sisäisen
viestinnän kanavana. Kopulan fuksien sähköpostilista (kopulanfuksit@lists.tuni.fi) taas on
tarkoitettu Kopulan tuutoreiden ja fuksien viestintään, ja se onkin aktiivisessa käytössä erityisesti
syksyllä.

Näiden

lisäksi

Kopulalla

on

oma

sähköpostilista

myös

kannatusjäsenille

(kopulankannatusjasenet@lists.tuni.fi) , jossa viestitään kannatusjäseniä koskevista asioista kuten
tapahtumista.
Sosiaalinen media
Kopulan sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Instagram) käytettiin aktiivisesti viestimiseen ja
tiedottamiseen. Instagramin (@kopulary) päivittäminen, suunnitteleminen ja hallinnointi kuuluivat
pääasiallisesti viestintävastaavalle, mutta edelleenkin kaikilla Kopulan toimijoilla oli mahdollisuus
viestiä omaan toimialaansa liittyvistä asioista vapaasti ja suunnitella Instagramiin haluamaansa
sisältöä. Osa toimijoista hyödyntikin tätä mahdollisuutta. Instagramin roolia Kopulan viestinnässä
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pyrittiin vahvistamaan, jotta se tavoittaisi ja palvelisi jäsenistöä hyvin. Kirjoitushetkellä (17.1.2021)
Kopulan Instagram-tilillä on 439 seuraajaa. Vuona 2020 Kopulan Instagram-tilillä keskityttiin
erityisesti stoorien eli tarinoiden käyttöön. Tarkoituksena oli, että Instagram-tili toimisi matalan
kynnyksen yhteydenottovälineenä.
Facebookissa Kopulalla on yksityinen ryhmä, jossa on kirjoitushetkellä (17.1.2021) yhteensä 232
jäsentä ja julkinen sivu, jolla on 193 tykkääjää. Facebook-ryhmä on tarkoitettu pääasiassa jäsenille.
Julkista sivua taas voivat seurata kaikki halukkaat. Facebook-sivun kautta tykkäily ja tiedottaminen
Kopulan nimellä onnistuu helposti, ja se onkin ollut toimijoiden aktiivisessa käytössä. Facebookryhmässä 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
Ilmoitustaulu
Kopulan ilmoitustaulu löytyy yliopiston Päätalolta ja siinä on esillä hallitusten jäsenten ja sen
ulkopuolisten vastaavien yhteystiedot. Ilmoitustaululta löytyy myös tenttikuori, johon tenttiarkistoon
tahdottavia tenttejä voi tuoda. Vuonna 2020 ilmoitustaulun tenttikuoreen ei tuotu uusia tenttejä.
Ilmoitustaulun ilmettä siistittiin ja sinne lisättiin esimerkiksi kuukauden sanahaaste ja mahdollisuus
jättää terveisiä muille kopulalaisille. Ilmoitustaulu on vähällä käytöllä, sillä Kopula ry tiedottaa niin
omista kuin muidenkin tapahtumista ensisijaisesti muualla, kuten Kopulan sähköpostilistalla,
Facebookissa ja Instagramissa. Suurimman osan vuodesta ilmoitustaulun päivitystä ja ajankohtaisena
pitämistä haittasi myös koronavirusepidemia, jonka seurauksena yliopiston tiloissa oleskelua ja
vierailua rajoitettiin huomattavasti.
Suomi-ilmiö
Ainejärjestöjulkaisu Suomi-ilmiön on tarkoitus tarjota Kopulan jäsenille matalan kynnyksen
mahdollisuuden harjoitella esimerkiksi työelämässä hyödyllisten tai luovien tekstilajien tuottamista
ja julkaisua. Blogin vuoden julkaisuissa kerrottiin ainejärjestötoimijoista ja esiteltiin heidän
vastuualueitaan, pohdittiin Suomi-ilmiön tarjoamia mahdollisuuksia sekä esiteltiin Kopulan tuutorit
ja toivotettiin uudet fuksit tervetulleeksi. Julkaisuista suurin osa ilmestyi kevätlukukaudella.
Osoitteessa blogi.kopulary.net toimiva Suomi-ilmiö siirtyi vuonna 2019 paperijulkaisusta
blogimuotoiseksi ja hakee edelleen muotoaan. Lukuvuonna 2020-2021 vapaaehtoisia kirjoittajia oli
vähänlaisesti, mikä johtunee koronaviruksen lannistavasta vaikutuksesta.
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Suomi-ilmiön lisäksi blogivastaava kirjoitti jutun myös Kopulan sisarainejärjestölle Jyväskylään.
Jyväskylän yliopiston Suomen kielen ainejärjestö Sane julkaisee verkkolehteä nimeltä InSane, ja
Kopula pääsi kertomaan kuulumisiaan sen syysnumerossa. Jutussa kerrottiin muun muassa
ratikkatyömaan ja Sisu-uudistuksen aiheuttamista harmaista hiuksista, mutta myös siitä, millainen
onni viikottaiset päiväkahvit ovat olleet kopulalaisten arkeen.
Muuta
Lisäksi viestintävastaava kävi TREYn Viestintäfoorumin tapaamisissa ja oli osa Viestintäfoorumin
Telegram-ryhmää.

Sosiaalipoliittinen toiminta
Kopula järjesti jälleen perinteisen verenluovutuskampanjan yhdessä Teema ry:n kanssa. Tänä
hallitusvuonna kampanja jatkui katkeamatta keväästä syksyyn. Koronalla oli valitettavasti kuitenkin
vaikutuksensa myös verenluovutuskampanjaan, ja perinteisiä loppukahveja ei pystytty järjestämään.
Verenluovuttajista on ollut korona-aikaan entistä pahempi pula, joten kampanjassa keskityimme
kannustamaan opiskelijoita luovuttamaan ahkerasti tilanteesta huolimatta, ja pyrimme viestimään
Veripalvelun erityistilanteen ohjeistuksista mahdollisimman hyvin.
Verenluovutuskampanjan lisäksi sosiaalipoliittiseen toimintaan on kuulunut asioista tiedottaminen,
eli esimerkiksi TREY:n sopouutiskirjeen ja muiden sosiaalipolitiikkaan liittyvien tiedotteiden ja
tapahtumamainosten jakaminen Kopulan sähköpostilistalle. 23.4. Kopula osallistui Nyyti ry:n
järjestämään opiskelijoiden mielenterveyspäivään, jonka aiheena oli vuonna 2020 ystävyys.
Kampanjaa markkinoitiin Kopulan Instagram-tilillä, ja lisäksi järjestettiin ystävyys-aiheinen
etäillanvietto Zoom-palvelussa.

Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoiminta jäi koronavirusepidemian vuoksi vähäiseksi. Kulttuurivastaava tiedotti jäsenistöä
Tampereen museoiden näyttelyiden etäesittelyistä huhtikuussa. Marraskuussa järjestettiin leffapiiri,
jossa osallistujien tuli katsoa ennakkoon seitsemän lyhytelokuvia. Elokuvista keskusteltiin yhdessä
Zoom-tapahtumassa 16.11. Tapahtumaan osallistui kymmenisen henkilöä.
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Vapaa-ajan toiminta
16.1. järjestettiin fukseille haalarikaste Domus-klubilla. Tapahtuma oli kaikille kopulalaisille avoin.
15.2. vietimme ARI-teemaisia kaverisitsejä eli Kaiffari-sitsejä, jotka alkoivat cocktail-tilaisuudella.
Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Tapahtuma oli viimeinen livetapahtuma ennen korona-aaltoa.
Koronavitustilanteesta johtuen TREYn vapputapahtumat peruttiin, jonka johdosta Kopula järjesti
vapun etätapahtuman muodossa 30.4. Oikeaa vappua jäätiin kaipaamaan, mutta tapahtuma oli
olosuhteisiin nähden toimiva.
8.5. järjestettiin fuksigaala etänä Zoomin välityksellä. Tapahtumaan osallistui tuutoreita ja fukseja.
30.9. pidimme alkoholittoman illanvieton. Syksyn alussa oli turvallista järjestää tapahtumia livenä,
joten päädyimme pitämään tässä kohtaa rennon ja matalan kynnyksen tapahtuman. Tarjolla oli
pientä purtavaa ja iltaa vietettiin pelaamalla seurapeliä Ihmissusi. Tapahtuma oli erittäin pidetty.
Marraskuussa päädyimme taas pitämään etätapahtumia. 4.11. pidimme etäillanvieton, jossa hallitus
myös esittäytyi fukseille.
18.11. pidettiin henkilökunnan kanssa yhdessä fuksien järjestämät pikkujoulut Zoomissa. Illan
ohjelmaan kuului jouluaiheisia Kahoot-tietovisoja, pikkujoulubingo sekä äänestys, mihin
hyväntekeväisyyskohteisiin tapahtumaan budjetoitua rahaa käytettäisiin.
27.-29.11. Kopula osallistui etä-Osmaan. Tapahtuma toteutettiin kaikkien Osma ry:n
jäsenjärjestöjen voimin eri kaupungeissa yhtäaikaa ja yhteyttä pidettiin Zoom-palvelun välityksellä.
Osallistujia oli yhteensä yli sata, ja Kopulasta ilmoittautuneita oli 27. Viikonlopun kestänyt
tapahtuma oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut pienistä teknologisista haasteista huolimatta.
Osmasta tarkemmin kohdassa Osma-toiminta.
Marraskuussa saimme viestiä Doris-yökerholta, joka ehdotti yksityisbileiden järjestämistä heidän
tiloissaan. Koronatilanne kehittyi kuitenkin siihen suuntaan, että jouduimme kieltäytymään
kutsusta.

Osma ry
Kopula ry kuuluu suomen kielen opiskelijoiden kattojärjestöön Osma ry:hyn. Osma ry:hyn kuuluu
myös suomen kielen ainejärjestöt Helsingin, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistosta.
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Järjestön keskeisin tavoite on edistää valtakunnallisesti suomen kielen opiskelijoiden välistä
yhteistyötä.
Vuonna 2020 Kopulasta kuului Osman hallitukseen kaksi edustajaa, jotka osallistuivat Osman
hallituksen kokouksiin. Vuosi oli Osmalle poikkeuksellinen, sillä kokoontumista koskevat
rajoitukset ja suositukset estivät kahdesti vuodessa järjestettävien Osma-tapaamisten pitämisen.
Myös Osman yhdistyksen kokoukset jouduttiin järjestämään normaaleista kokouskäytännöistä
poiketen. Keväinen Osma-kokoontuminen, jonka oli organisoinut joensuulainen Täky ry teemalla
huvipuisto (tapahtumanimenä Osmalandia), jouduttiin perumaan vain viikkoa ennen tapahtumaa.
Osma-tapaamiseen oli lähdössä 16 kopulalaista.
Alkusyksystä päätettiin, että Osma-viikonlopusta järjestetään etäversio ja sen järjestää
poikkeuksellisesti Osma ry. Käytännössä tekijäjoukko kasattiin kaikista ainejärjestöistä, ja
Kopulasta etä-Osma-tiimiin lähti mukaan neljä henkilöä. Osmaa vietettiin etäyhteyden välityksellä
27.-29.11. kaikissa Osma-kaupungeissa sekä Saksassa asti entisten vaihto-opiskelijoiden voimin.
Tapahtuman nimi oli Osman ympäri 80 tunnissa. Osman syyskokous pidettiin jo torstaina 26.11.
Zoom-palvelussa, ja sinne osallistui Kopulasta kaksi edustajaa. Ison yleisön ohjelma alkoi
perjantaina perinteisellä luento-osuudella Zoomissa. Luentoja oli yhteensä neljä, ja ne olivat eri
yliopistoista. Kaksi luentoa pidettiin reaaliajassa ja kaksi oli videoitu etukäteen. Luentojen jälkeen
pidettiin noin tunnin tauko, minkä jälkeen palattiin Zoomiin viettämään iltaa yhdessä. Illanviettoon
kuului Osma-bingon julkaiseminen, Osma-teemainen Kahoot-tietovisa ja vapaata seurustelua
erikokoisissa breakout-huoneissa. Lauantain Osma-turnaus järjestettiin siten, että jokainen
ainejärjestö oli suunnitellut muille suoritettavaksi jonkin rastitehtävän. Tehtäviä ratkottiin iltapäivän
aikana etäyhteyden välityksellä. Lauantai-iltana pidettiin Zoomissa etäsitsit, joilla esiteltiin
järjestöjen etukäteen tekemät videopostikortit ja turnausrastien parhaat suoritukset, vaikka
varsinaista turnausvoittajaa ei kruunattukaan. Sitsien jälkeen oli vapaata seurustelua edelleen
Zoomissa. Sunnuntaina kokoonnuttiin vielä viimeistä kertaa Zoomiin nauttimaan Osma-brunssia.
Kopulasta syksyn etä-Osmaan oli ilmoittautunut 27 kopulalaista.

Liikunta
Koronatilanteen vuoksi keväällä ei päästy järjestämään liikuntatapahtumaa. Alkusyksystä
liikuntavastaava herätteli uudestaan eloon Kopulan liikuntarinki -ryhmää Whatsappissa. Ryhmään
liittyi paljon uusia kopulalaisia, ja syksyn aikana ryhmässä sovittiinkin yhteisiä kävelylenkkejä.
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Vuoden 2020 ainoa liikuntatapahtuma oli liikkuvuustreeni, jonka piti Zoomin välityksellä valmentaja
ja fysioterapeutti Laura Hämäläinen. Treeni pidettiin tiistaina 8.12., ja koska liikuntaan budjetoitu
raha oli kokonaan käyttämättä, ei osallistujille jäänyt itselleen maksettavaa. Osallistujia oli 16 ja
tapahtuma oli onnistunut ja kehuttu.

Tasa-arvotoiminta
Vuonna 2020 tasa-arvovastaava huolehti opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutumisesta ainejärjestössämme. Tasa-arvovastaavan tärkeimmät arvot ovat yhdenvertaisuus ja
esteettömyys.
Kopula kiinnittää huomiota tapahtumien tilojen esteettömyyteen. Yhdistyksen kokoukset ja
hallituksen kokoukset järjestetään esteettömissä tiloissa. Myös tapahtumien esteettömyyteen
kiinnitetään huomiota ja esteettömät tilat valitaan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
Tapahtumissa huomioidaan myös erilaiset erityisruokavaliot. Kopulan tapahtumissa on tarjolla aina
vegaaninen ja gluteeniton vaihtoehto, ja muut erityisruokavaliot (esim. allergiat) otetaan huomioon
ilmoittautumisten perusteella.
Yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä huolehditaan järjestämällä myös erilaisia alkoholittomia
tapahtumia. Esimerkiksi liikuntatapahtumat ovat suosittuja täysin alkoholittomia tapahtumia. Myös
alkoholillisiin tapahtumiin on mahdollista ja suositeltavaa osallistua myös alkoholittomana, ja
kaikissa Kopulan tapahtumissa tarjolla onkin aina myös alkoholiton juomavaihtoehto.
Tasa-arvovastaava tiedotti jäsenistöä yliopiston esteettömistä ja sukupuolineutraaleista wc-tiloista
syyskuussa.

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 niiden muutaman kuukauden tämän vuoden aikana, joina
yliopistolla sai viettää aikaa. Suurimman osan vuotta tälle huollolle ei ollut tarvetta, koska
yliopistolla ei saanut oleskella.
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Pinni A:n ainejärjestötilassa järjestettiin keväällä ja syksyllä muutamana keskiviikkona Kopulan
omat päiväkahvit, joiden yhteydessä ainejärjestötilaa oli aina siistittävä. Vallitsevan tilanteen vuoksi
siirsimme päiväkahvit Zoom-palveluun, emmekä käyttäneet enää ainejärjestötiloja. Kopulalaiset
ovat siis hoitaneet oman osansa ainejärjestötilan siisteyden suhteen.

Ympäristötoiminta
Tuutorit järjestivät keväällä 2020 päiväkahvit ainejärjestötilassa, jossa
jätteidenlajittelumahdollisuudet olivat kattavat. Kahvi- ja teeostoksissa pyrittiin huomioimaan
vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ostamalla mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan merkillä
varustettuja pakkauksia. Jos kaupan valikoimista ei löytynyt Reilun kaupan kahvia, pyrittiin
vastuullisuus huomioimaan ostamalla esimerkiksi UTZ-sertifioidulla kahvia.
Maaliskuusta alkaen kevään tapahtumia järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi ainoastaan etänä,
minkä vuoksi tapahtumien ympäristöystävällisyyttä oli vaikeampi tarkkailla. Maaliskuussa vietettiin
maailmanlaajuista Earth houria, josta mainittiin myös Kopulan Instagram-tarinassa.
Syksyllä ympäristövastaava huomasi, ettei Reilulta kaupalta ollutkaan koko kuluvana vuonna 2020
tullut sähköpostitse yhtäkään uutiskirjettä. Edellisen ympäristövastaavan kanssa keskusteltua
selvisi, ettei uutiskirjeitä ollut kuulunut noin vuoteen. Tällä hetkellä ympäristövastaava yrittää
pysyä ajan tasalla Reilun kaupan toiminnasta seuraamalla Reilun kaupan Instagram-tiliä.
Syksyllä lukuvuoden 2020–2021 tuutorit ehtivät järjestää muutamat päiväkahvit ainejärjestötilassa,
kunnes yliopiston tiloissa oleskelua toivottiin vältettävän ja päiväkahvit siirtyivät Zoomiin. Syksyn
päiväkahveilla lajittelumahdollisuudet olivat yhtä hyvät kuin keväällä.

Kansainvälinen toiminta
Kevällä 2020 suomen kielen tutkinto-ohjelmassa oli yhteensä 12 vaihto-opiskelijaa, joista osa saapui
keväällä ja osa oli saapunut jo edellisenä syksynä. Vaihto-opiskelijoita oli Kiinasta, Ranskasta,
Venäjältä ja Romaniasta.
Kopulalla oli keväällä yksi kansainvälinen tuutori, mutta kuten aikaisempinakin vuosina, tuutorointia
toteutettiin yhdessä kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexican kanssa, joten kaikki vaihto-oppilaat
saivat tarvitsemaansa tuutorointia.
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Keväällä 2020 järjestettiin TREYn kv-tuutorihaku syksyä varten, jonka kautta Kopulalle saatiin yksi
tuutori. Vaihto-opiskelijoita ei lopulta saapunut ollenkaan, joten tuutorille ei ollut tehtävää.
Kansainvälisten asioiden vastaava järjesti syksyllä kuitenkin kopulalaisille vaihtoinfon 4.11.
Päikkäreiden yhteydessä. Vaihtoinfossa kerrottiin lyhyesti vaihto-opiskelusta sekä kv-tuutoroinnista,
ja etänä paikalla oli myös kaksi vaihdossa ollutta kopulalaista kertomassa kokemuksistaan niin
hakuprosessista kuin itse vaihdosta. Toinen heistä oli ollut vaihdossa Tarttossa ja toinen
Hongkongissa. Tapahtuma oli pidetty ja vastaavia toivottiin myös lisää jatkossa.
Kevään 2021 kv-tuutorointia alettiin suunnitella jo syksyllä, kun alkoi TREYn tuutorihaku. Kopulan
jäsenistä yksi osoitti kiinnostusta tuutorointia kohtaan. Tänä vuonna tuutoroinnin suunnittelu oli
keskitetty aikaisempaa enemmän TREYn puolesta. TREY siis valitsi, mitkä ainejärjestöt toimivat
yhteistyössä keväällä 2021 ja Kopula tulee järjestämään tuutoroinnin yhdessä Lexican, Translan ja
Patinan kanssa.

Merkit, haalarit ja oheistuotteet
Haalarimerkkien myynti oli aiempiin vuosiin verrattuna hiljaisempaa koronavirusepidemian vuoksi.
Kaikkiaan merkkejä myytiin 471,40 eurolla. Merkkien hinta oli tänäkin vuonna 3 euroa kappaleelta,
ja tarjouksena 4 merkkiä 10 eurolla. Merkkejä myytiin pääasiassa Kopulan päiväkahveilla, sillä muita
tapahtumia ei koronavirusepidemian vuoksi voitu järjestää. Merkkejä myytiin paljon myös postitse,
jolloin myytyihin merkkeihin lisättiin 1,60 euron postitusmaksu.
Alkukeväästä tilasimme

runsaasti lisää merkkejä Turun Haalarimerkki Oy:ltä (merkillinen.fi).

Uutena haalarimerkkinä tilasimme ei saatane -merkkiä 100 kappaletta. Lisäksi tilasimme 100
kappaletta nelinkontin-, selvä pyy-, kielensäpahoittaja-, tuutori-, kännissä- ja vakipanomerkkejä.
Muita merkkejä varastossa oli riittävästi. Poikkeuksellisesti keväällä emme vaihtaneet muiden Osmajärjestöjen kanssa merkkejä, sillä koronaepidempia peruutti osmatapaamisen keväältä. Syksyllä Sane
ry otti yhteyttä merkkien vaihtamiseen liittyen, ja vaihdoimme keskenämme merkkejä. Myöhemmin
syksyllä päätimme vaihtaa muidenkin Osma-järjestöjen kanssa merkkejä kuten tavallisessa osmassa.
Keväällä tilasimme omakustanteisesti Kopulan logolla varustettuja college-paitoja, kangaskasseja
sekä pipoja. Tilauksia oli paljon, ja kaikki tuotteet jaettiin tilaajille vuoden 2020 aikana.
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