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Yleistä   

Vuonna 2021 Kopula ry:n hallituksen sisäisissä sekä ulkoisissa toimijoissa oli tasaisesti 

edustajia useilta eri vuosikursseilta, kuten aikaisempinakin vuosina on ollut tapana.  

 

Tämä vuosi oli yhä poikkeuksellinen helmikuussa 2020 levinneen koronavirusepidemian 

vuoksi. Koronaohjeistukset ja rajoitukset ovat vaikuttaneet ainejärjestömme toimintaan ja 

tapahtumien järjestämiseen. Osa vuoden kokouksista ja muista tapahtumista täytyi järjestää 

yhä etänä internetin välityksellä, mutta pääsimme vuonna 2021 järjestämään jo useampia 

lähitapahtumiakin. 

 

Vuonna 2021 Kopula teki yhdessä kulttuurivastaavan johdolla käsityönä itselleen maskotin, 

Fennis-käärmeen. Maskotti on tämän jälkeen ollut myös mukana useissa vuoden 2021 

tapahtumissa.  

 

Kopula myös voitti syksyllä 2021 Joensuussa järjestetyn Osma-turnauksen. 

 

Syksyllä 2021 laitoimme alulle suuremman rakennemuutoksen hallituksemme pesteihin. 

Entisten vastaavien tilalle kokosimme kautta 2022 varten esimerkiksi tapahtuma- ja 

viestintätiimit, joiden on tarkoitus osaltaan helpottaa hallitustyöskentelyä myöhemmin.  

 

 

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta   

Kopula ry:n hallitus kokoontui vuonna 2021 yhteensä 9 kertaa. Yhdistyksen kokouksia oli 

yhteensä kolme: kevätkokous 15.4.2021, syyskokous 1.12.2021 sekä yksi ylimääräinen 

yhdistyksen kokous 24.11.2021. 

 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 15.4.2021 koronarajoitusten vuoksi 

Sorsapuistossa, ja siihen oli mahdollista osallistua myös Zoom-työkalun avulla. 

Kevätkokouksessa esiteltiin ja vahvistettiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä 

myönnettiin vuoden 2020 hallitukselle vastuuvapaus edellisen tilikauden tapahtumista.  

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestettiin 24.11.2021 Kopulan ainejärjestötilassa. 

Kokouksessa valittiin Kopulan edustajat Osma ry:n hallitukseen sekä osallistujat Osman 

syyskokoukseen, sillä Osman syyskokous oli aiemmin kuin Kopula ry:n syyskokous.  

 

Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 1.12.2021 ravintola Ukkometsossa ja siihen sai 

liittyä myös Zoom-työkalun avulla. Syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2022 

toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa valittiin seuraavalle toimintakaudelle uusi 

hallitus ja muut toimihenkilöt. Lisäksi valittiin tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä 

toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Useampaan pestiin oli useampia halukkaita ja 
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näissä tapauksissa äänestykset suoritettiin suljettuna äänestyksenä Google Forms -työkalun 

avulla. 

Hallituksen jäsenet   

Puheenjohtaja: Kaisa Rantamäki   

Varapuheenjohtaja: Monica Haapala   

Sihteeri: Helmi Marttila   

Rahastonhoitaja: Tuuli Hakala  

Tapahtumavastaava: Sanni Lindholm 

Sosiaalipoliittinen vastaava: Ella Tomminen 

Koulutuspoliittinen vastaava: Janina Tuuri 

Liikuntavastaava: Aino Manninen 

Tuutorivastaava: Emilia Sipilä 

Kulttuurivastaava: Aino Lyijynen   

Haalarimerkkivastaava: Sonja Kalatie   

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet   

Tasa-arvovastaava: Viivi Helin 

Kansainvälisten asioiden vastaava: Kirsi Silanterä 

Ympäristövastaava: Iiris Nuutinen   

Ainejärjestötilavastaava: Aino Manninen   

Tapahtumavastaava: Veera Björlin 

Nettisivuvastaava: Tytti Nurminen 

Viestintävastaavat: Jenni Kokkarinen ja Kirsi Silanterä 

Narikkavastaava: Tytti Nurminen 
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Osma-vastaavat: Kaisa Rantamäki ja Aino Lyijynen 

Tuutorivastaava: Ella Tomminen 

Blogivastaava: Janina Tuuri 

Haalarimerkkivastaava: Tuuli Hakala 

Toiminnantarkastaja   

Kati Pöyhönen (varalla Linda Mäkinen)  

Tilintarkastaja   

Tiina Heikkilä (varalla Veera Jalava)   

Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa   

Kaisa Rantamäki ja Aino Lyijynen 

Edustajat ITC-tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa  

Yhdistyksellämme ei ollut vuonna 2021 edustajaa (hallopediä) ITC-tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostossa, mutta varahallopedinä toimi Kaisa Rantamäki. 

 

Koulutuspoliittinen toiminta   

Vuonna 2020–2021 koulutuspoliittinen toiminta keskittyi koulutuspoliittisen keskustelun 

seuraamiseen/osallistumiseen sekä yhteistyöhön tiedekunnan, opintosuunnan ja muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Koulutuspoliittista keskustelua liittyen esimerkiksi yliopiston 

tilapolitiikkaan oli paljon esimerkiksi TREYn kopovastaavat ja koulutuspolitiikka -Telegram-

ryhmissä. 

 

Yhteistyötä yliopiston kanssa tehtiin ensimmäisen kerran keväällä, kun järjestettiin 

pedailtapäivä yhdessä kielten tutkinto-ohjelman henkilökunnan sekä Lexica ry:n ja Transla 

ry:n kanssa. Pedailtapäivässä keskusteltiin toimivista ja korjattavista työskentely- ja 

opetuskäytänteistä (etä)opetuksessa. Pedailtapäivästä suunniteltiin vuosittain toistuva 

tapahtuma. 

 

Yhteistyö tutkinto-ohjelman ja muiden ainejärjestöjen kanssa syksyyn ainejärjestötreffien 

merkeissä, jossa koulutuspoliittinen vastaava edusti Kopulaa yhdessä puheenjohtajan kanssa. 

Ainejärjestötreffien tarkoituksena on keskustella ja vaihtaa kuulumisia yhdessä Lexica ry:n ja 
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Transla ry:n edustajien sekä henkilökunnan edustajien (Johanna Vaattovaara ja Kaisa 

Koskinen) kanssa.  

 

Syksyllä 2021 järjestettiin myös Kopulan työelämäiltapäivä (10.11.), jonne saimme viisi 

puhujaa kertomaan urapoluistaan suomen kielen opiskelemisen jälkeen. Kuten edellisinäkin 

vuosina, puhujien urat liittyivät muihin kuin aineenopettajan uraan, jotta kopulalaiset saivat 

tietoa myös muista mahdollisista urapolouista. Tapahtuma oli onnistunut, ja osallistuminen 

oli suurta. 

 

Vuoden lopussa koulutuspoliittinen vastaava teki myös kopouutiskirjeen, johon oli koottu 

kaikki vuoden aikana tapahtuneet asiat ja tärkeät aiheet koulutuspoliittiseen toimintaan 

liittyen. 

 

Talous 

Vuonna 2021 Kopula ry käytti pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin 

vuonna. Haalarimerkkien myynti ei ollut yhtä merkittävä varainhankintamenetelmä kuin 

aikaisempina vuosina, sillä yhä vallitsevan koronatilanteen vuoksi haalarimerkkimyynti on 

ollut melko hiljaista. Tärkeässä roolissa varainhankinnassa olivat kuitenkin jäsenmaksut ja 

avustukset. Aikaisemmin tuloja tuottanut narikkatoiminta ei tuottanut Kopula ry:lle tuloja 

ollenkaan vuonna 2021.  

 

Vuonna 2021 jäsenmaksuista kertyi yhteensä 436 euroa. Vuoden loppuun mennessä 

yhdistyksellä oli yhteensä 93 jäsentä, eli 31 jäsentä enemmän kuin vuosi sitten. 

Kannatusjäseniä oli 3 ja loput 90 olivat opiskelijajäseniä, joista 22 oli uusia jäseniä.  

 

Vuosittainen jäsenmaksu oli vanhoilta opiskelijajäseniltä 5 euroa ja uusilta 7 euroa, koostuen 

varsinaisesta jäsenmaksusta sekä kahden euron liittymismaksusta. Kannatusjäsenyyden hinta 

vuodelle 2021 oli 15 euroa. Kannatusjäsenyyttä markkinoitiin lähinnä suomen kielen 

tutkinto-ohjelman henkilökunnalle sekä nykyisille että entisille kopulalaisille Kopulan 

sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä. Suuri ero viime vuoden jäsenmäärään 

selittyy suomen kielen opiskelijoiden aktiivisemmalla osallistumisella yhdistyksen toimintaan 

sekä siihen, että jäsenmaksuja on tarkastettu ja vaadittu Kopula ry:n tapahtumiin osallistuvilta 

henkilöiltä. 

 

Haalarimerkkimyynnistä kertyi tuloja huomattavasti odotettua vähemmän, yhteensä 755,65 

euroa tavoitteen ollessa 1400 euroa. Haalarimerkkejä hankittiin myyntiin yhteensä 244,97 

eurolla. Haalarimerkkien hankintaa varten on budjetoitu 800 euroa, mutta koska 

haalarimerkkimyynti on ollut vuosina 2020 ja 2021 melko hiljaista, ei uusia haalarimerkkejä 

tarvinnut tilata koko rahan edestä. 

 

Vuonna 2021 Kopula ry ei saanut yhtään narikkavuoroa. 
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Kopula ry sai vuonna 2021 TREYltä toiminta-avustusta 685,88 euroa, mikä oli noin 15 euroa 

ali arvion. Lisäksi Kopula ry sai Tampereen ylioppilastalosäätiöltä avustusta 419 euroa. 

Avustusbudjetti ylittyi siis lopulta yli 400 eurolla, kun tavoitteena oli 700 euroa. 

 

Vuoden 2021 aikana Kopula ry järjesti tapahtumia, joihin sekä käytettiin varoja että saatiin 

tuloja. Kopula ry järjesti varsinkin syksyllä paljon lähitapahtumia, kuten kaljakävelyn, 

pihapeli-iltaman, aarteenmetsästyksen sekä Sininen kyykkä -tapahtuman.  Vallitsevan 

tilanteen vuoksi tapahtumien määrä jäi kuitenkin alkuvuodesta sekä loppusyksystä melko 

vähäiseksi. Yhteensä juhliin ja muihin vapaamuotoisiin tapahtumiin käytettiin siis 258,51 

euroa, eli tapahtumabudjetissa jäätiin noin 40 euroa plussalle. 

 

Sekä liikuntaan että kulttuuriin oli varattu 100 euron budjetit. Kulttuuribudjetista Kopula jäi 

plussalle noin 13 euroa, liikuntabudjetti taas jäi kokonaan käyttämättä vallitsevan tilanteen 

vuoksi. Edellisten lisäksi Kopula ry käytti varojaan muun muassa tuutorointiin 324,49 euroa 

ja alkusyksystä toteutuneisiin viikoittaisiin päiväkahveihin 168,04 euroa ja ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijoiden järjestämiin yhdistyksen pikkujouluihin 393,36 euroa. Kopula 

tuki myös jäsentensä osallistumista Joensuussa järjestettyyn Osma-tapahtumaan yhteensä 

200,64 eurolla. 

 

Kopula ry:n talous jäi vuonna 2021 miinukselle/plussalle x euroa. Vallitseva koronatilanne 

vaikutti moneen budjettiin, kuten esimerkiksi haalarimerkkituloihin sekä -menoihin. 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 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€/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 vapaaehtoisille. 
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Vuonna 2021 Kopula ry:llä ei ollut yhtäkään narikkavuoroa. 

 

 

Tuutorointi  

Helmikuussa 2021 välillä 1.2.-14.2. järjestettiin Kopulan tuutorihaku. Hakulomakkeena 

tuutorivastaavat päättivät käyttää TREYn tuutorihaun lomaketta sellaisenaan. Hakuajan 

jälkeen vuoden 2021 virallisiksi tuutoreiksi valittiin Tuuli Hakala, Sonja Kalatie, Milla 

Kautto, Suvi Köppä, Jessi Latvasalo, Saku Rosenqvist ja Kiia Saikkonen. Tuutorivastaavina 

toimivat Emilia Sipilä ja Ella Tomminen. 

 

TREY järjesti sekä tuutorivastaaville että tuutoreille koulutusta, joka tapahtui etänä Moodle-

alueen kautta. Koulutukseen sisältyi omatoimista luettavaa sekä Zoom-luentoja. Tänäkin 

vuonna myös tuutorivastaavat kävivät tuutorikoulutuksen ja toimivat itsekin tuutoreina. 

TREY piti yhteyttä sekä tuutoreihin että tuutorivastaaviin sähköpostilistojen kautta pitkin 

vuotta.  

 

Tuutoreiden ja tuutorivastaavien Whatsapp-ryhmä perustettiin 16.2.2021, ja toimintaa 

hankaloittaneen koronavirustilanteen vuoksi suurin osa tuutoreiden välisestä 

kommunikaatiosta tapahtuikin kyseisessä Whatsapp-ryhmässä koko vuoden ajan. Tuutorit 

tapasivat porukalla ensimmäistä kertaa Zoomin välityksellä 14.5. Tapaamisessa pohdittiin 

tulevan vuoden tuutorointisuunnitelmia. Kesäkuun 26. päivä tuutorit kokoontuivat 

Tampereella ulkotiloissa ja valmistelivat saapuvaa syksyä ja orientaatioviikkoa. Viimeinen 

konkreettinen tapaaminen ennen fuksien saapumista oli 16.8., ja osa tuutoreista osallistui 

tapaamiseen etänä Zoomin välityksellä. 

 

Pääsykoepäivänä 28.5.2021 tuutorit eivät koronarajoitusten vuoksi päässeet paikan päälle 

yliopistolle opastamaan hakijoita. Edellisen vuoden tapaan Kopulan Instagram-tilillä oli 

kuitenkin kysymysboksi, johon hakijat saattoivat kirjoittaa kysymyksiään hausta tai 

yliopistoelämästä ennen pääsykoepäivää. Kun opiskelijavalinnat oli tehty ja fuksien 

yhteystiedot saapuneet, tuutorit soittivat jokaiselle halukkaalle fuksille ennen 

orientaatioviikon alkua varmistaakseen, että kaikki on kunnossa opiskelujen alkua varten. 

Puhelun yhteydessä kysyttiin lupaa liittää kukin fukseista tuutoreiden ja fuksien yhteiseen 

Whatsapp-ryhmään, joka luotiin 21.8.2021 ennen orientaatioviikon alkua. Myös tuutoreista, 

orientaatioviikosta ja opinnoista informoiva fuksilehti lähetettiin fukseille sähköisesti 

etukäteen ennen orientaatioviikkoa. 

 

Orientaatioviikko alkoi maanantaina 23.8. perinteisesti tapaamisella yliopiston päätalon 

edessä. Viikon aikana fuksit pääsivät tutustumaan sekä toisiinsa, tuutoreihin että yliopiston 

toimintatapoihin erilaisten aktiviteettien parissa. Suomen kielen tervetulotilaisuus järjestettiin 

konkreettisesti yliopistolla, mutta yliopiston tarjoamista tapahtumista esimerkiksi kielten 

koulutuksen tervetulotilaisuus sekä lukkarihelppi toteutettiin Zoomin välityksellä. Tuutorit 

esittelivät fukseille kampusaluetta ja Tamperetta kampus- ja kaupunkikierrosten muodossa, ja 
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yhteisiä ruokailumahdollisuuksia järjestettiin yliopiston lounasravintoloissa. Viikkoon kuului 

myös ulkopelejä ja tapaamisia puistoissa, retki Pyynikin näkötornille sekä haalareiden sovitus 

fuksien haalareiden tilaamista varten. Tapahtumat järjestettiin pääasiassa ulkotiloissa 

koronarajoitusten vuoksi. 

 

Syksyn ja kevään ajan tuutorit järjestivät päiväkahvitilaisuuksia keskiviikkoisin klo 13.45. 

Alkusyksystä päiväkahveja pystyttiin järjestämään ainejärjestötilassa, mutta lopulta 

tapahtuma siirtyi järjestettäväksi Zoomin välityksellä. Henkilökuntapäiväkahvit eli 

tuttavallisemmin henksupäikkärit järjestettiin 30.11. poikkeuksellisesti lähitapahtumana. 

Tapahtumaa varten kopulalaiset olivat saaneet lähettää anonyymiä palautetta opettajille 

Forms-lomakkeen kautta. Fuksien haalarit laitettiin tilaukseen marraskuussa.  

 

Syksyn aikana tapahtumien järjestäminen oli epävarmaa, sillä koronarajoitukset muuttuivat 

usein. Fuksiaiset saatiin kuitenkin lopulta järjestää normaaliin tapaan, ja 28.10. oli 

rastikierros, joka päättyi Domus-klubille illanviettoon. Rasteja olivat pitämässä tuutorit, 

vapaaehtoiset kopulalaiset, Kopulan hallituksen jäseniä sekä Lexican ja TREYn jäseniä. 

Fuksiaisten teemana oli “suomijulkkikset”, ja tapahtumaan saivat osallistua kaikki 

kopulalaiset. Joulukuussa fuksit järjestivät pikkujoulut koko Kopulalle, ja tapahtuma saatiin 

pitää konkreettisesti Viinikassa. Pikkujouluihin kuului monenlaisia kisoja ja pelejä, jouluisia 

tarjottavia sekä perinteinen pikkujoulutervehdysboksi, jonka välityksellä kopulalaiset saivat 

illan mittaa kirjoittaa tervehdyksiä toisilleen. 

 

Myös vuonna 2021 jyllännyt koronavirus ja sen tuomat rajoitteet aiheuttivat paljon 

epävarmuutta ja vaikeuttivat tapahtumien järjestämistä ja yleistä tuutorointitoimintaa. Fuksit 

olivat kuitenkin ihanan aktiivisia, optimistisia ja oma-aloitteisia koko vuoden. 

 

 

Viestintä   

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.  

 

Sähköpostilistaa tiedotettiin viikoittaisen uutiskirjeen muodossa. Eri sähköpostilistojen, 

Tampereen yliopiston intranetin sekä muiden lähteiden kautta saadut ajankohtaiset 

ilmoitusasiat koottiin Outlookin kautta yhdeksi sähköpostiksi, joka lähetettiin jäsenille kerran 

viikossa. Uutiskirjeen tarkoituksena oli pitää huolta siitä, että jäsenistö saa tietoa Kopulan, 

yliopiston ja TREYn kuulumisista ajoissa ja kootusti. 

 

Kaikkien kopulalaisten yhteisen sähköpostilistan lisäksi Kopulalla on oma sähköpostilista 

myös hallitukselle (kopulanhallitus@lists.tuni.fi). Hallituksen sähköpostilista toimii 
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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 erilaisista tapahtumista tai Kopula ry:n 

kuulumisista.  

 

Syksyllä 2021 uutiskirjekäytäntöä kehitettiin edelleen, ja uutiskirjeiden teko siirrettiin 

kokonaan Mailchimp-alustalle. Mailchimpin käyttö vaati oman domainin eli 

verkkotunnuksen käyttöönoton, josta Kopula maksoi vuosittain uusittavan maksun 14,50 e 

($13.49). Uutiskirjeiden tekoa käyttöön otetulla Mailchimp-alustalla jatketaan myös uudella 

toimintakaudella 2022. Kaiken kaikkiaan uutiskirjekäytännöstä tuli toimintakauden aikana 

jäsenistöltä runsaasti myönteistä palautetta. 

Sosiaalinen media 

Kopulan sosiaalisen median kanavia (Instagram, Facebook, Telegram) käytettiin aktiivisesti 

viestimiseen ja tiedottamiseen. Instagramin (@kopulary) päivittäminen, suunnitteleminen ja 

hallinnointi kuuluivat pääasiallisesti viestintävastaaville, mutta edelleenkin kaikilla Kopulan 

toimijoilla oli mahdollisuus viestiä omaan toimialaansa liittyvistä asioista vapaasti ja 

suunnitella Instagramiin haluamaansa sisältöä. Osa toimijoista hyödynsikin tätä 

mahdollisuutta.  

 

Instagramin roolia Kopulan viestinnässä pyrittiin vahvistamaan, jotta se tavoittaisi ja palvelisi 

jäsenistöä entistä paremmin. Kirjoitushetkellä (20.2.2022) Kopulan Instagram-tilillä on 503 

seuraajaa. Viime vuoteen verrattuna seuraajia on tullut 64 lisää, mikä on hyvä nousu 

suhteessa siihen, kuinka pieni ainejärjestö Kopula on. 

 

Toimintakauden 2021 aikana Kopulan somebrändiä kehitettiin yhtenäisemmäksi mm. väri- ja 

fonttimaailmoiltaan. Kopulan Instagram-tili oli syötepostauksiltaan aktiivinen koko vuoden, 

minkä lisäksi Instagramin tarina-osioissa ilmoiteltiin mm. ajankohtaisista tapahtumista, 

hauista ja muista asioista. Instagram toimi heti sähköpostilistojen jälkeen Kopulan 

aktiivisimpana viestintäkanavana. Lisäksi Kopulan Instagramin profiilissa kokeiltiin 

toimintakauden aikana Linktree-palvelun linkkilistaa, johon viestintävastaavat päivittivät 

kauden aikana ajankohtaisia linkkejä esimerkiksi FB-tapahtumiin ja tuutorihakuihin liittyen. 

Linkkialustasta oli monelle hyötyä, mikä näkyy sen tilastoissa: se avattiin yhteensä 185 

kertaa ja sen sisältämiä ajankohtaisia linkkejä avattiin yhteensä 138 kertaa. Suhteessa 

vähäisen jatkotarpeen sekä Instagramin uuden linkkiominaisuuden takia Linktree-alustan 

käyttöä ei kuitenkaan jatketa toimintakaudella 2022. 

 

Instagramin keskeisiä sisältöjä vuoden aikana olivat mm. vuoden 2021 hallitusesittelyt, 

tapahtumavinkkailut, tapahtumakoosteet, ilmoitukset ajankohtaisista asioista kuten Kopulan 

uudesta maskotista, syksyn 2021 tulevien fuksien tavoittaminen ja onnittelu, nostot uusista 

blogipostauksista, hallituspestien esittelyt hallitushakua varten sekä erinäiset nostot sekä 
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kalenterivuoden yleisimmistä (esim. pääsiäinen ja joulu) että suomen kielen opiskelijoille 

relevanteista merkkipäivistä (esim. Agricolan päivä). 

 

Facebookissa Kopulalla on yksityinen ryhmä, jossa on kirjoitushetkellä (20.2.2021) yhteensä 

230 jäsentä (-2 viime kauteen verrattuna) ja julkinen sivu, jolla on 211 tykkääjää  

(+ 18 viime kauteen verrattuna). Facebook-ryhmä on tarkoitettu pääasiassa jäsenille. Julkista 

sivua taas voivat seurata kaikki halukkaat. Kopulan julkista Facebook-profiilia elävöitettiin 

tuomalla sinne toimintakauden aikana muutamia kohokohtia korostavia postauksia pääasiassa 

Instagramin puolelta. Muuten Facebook-sivu on Kopulan sosiaalisen median kanavista 

aktiivisuudeltaan vähäisin, mikä voi johtua siitä, että Facebook ei enää ole tiedotusvälineenä 

nuorten aikuisten keskuudessa käytetyin.  

 

Kopulan sisäinen keskusteluryhmä Telegramissa toimi koko vuoden aktiivisena 

viestintäkanavana jäseniltä jäsenille. Ryhmän kautta voitiin välittää nopeasti tietoa 

esimerkiksi tapahtumien tarkoista sijainnista ja alkamisajoista sekä keskustella yhdessä koko 

ainejärjestön kanssa kaikesta opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä aiheista. 

Ilmoitustaulu   

Kopulan ilmoitustaulu löytyy yliopiston Päätalolta ja siinä on esillä hallitusten jäsenten ja sen 

ulkopuolisten vastaavien yhteystiedot. 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 tänä koronavirusepidemia, jonka 

seurauksena yliopiston tiloissa oleskelua ja vierailua rajoitettiin huomattavasti. 

Suomi-ilmiö   

Suomi-ilmiö on jatkunut toimintaansa blogin muodossa. Ainejärjestöjulkaisu Suomi-ilmiön 

on tarkoitus tarjota Kopulan jäsenille matalan kynnyksen mahdollisuuden harjoitella 

esimerkiksi työelämässä hyödyllisten tai luovien tekstilajien tuottamista ja julkaisua. 

Kuluneena kautena blogin toimintaa heräteltiin, ja sinne saatiin postauksia syksystä 2021 

lähtien yhteensä viiden postauksen verran. Keväällä 2021 blogiin kirjoitettiin yksi postaus. 

Syksyllä julkaistuissa postauksissa käytettiin hyödyksi yhteistyötä muiden Kopulan 

vastaavien kanssa, esimerkiksi postauksia tehtiin yhteistyössä ympäristövastaavan ja 

kulttuurivastaavan kanssa. Lisäksi blogiin tehtiin postauksia kopulalaisten ajankohtaisista 

aiheista, kuten maskottikäärmeestä ja Osma-voitosta. 

Muuta   

Kopulan viestintää ja brändiä yhdenmukaistettiin toimintakauden 2021 aikana käyttämällä 

sosiaalisen median ja uutiskirjeen ulkoasussa johdonmukaisesti samaa värikartalta 

määriteltyä sinisen sävyä sekä samaa tehostefonttivalintaa.  
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Loppuvuonna 2021 tehtiin Google Formsin avulla Kopulan arvo-, brändi- ja viestintäkysely, 

joka oli auki vastauksille 15.11.–10.12.2021. Kyselyn avulla kerättiin jäsenten näkemyksiä, 

ajatuksia, ideoita ja kehitysehdotuksia Kopulan tulevaa viestintää ja järjestötoimintaa varten. 

Kyselyn vastaajien kesken arvottiin 50 euron arvoinen lahjakortti K-ryhmälle. Vastaukset 

olivat anonyymejä, ja niitä tuli yhteensä 20 kpl.  

 

Tulevien toimintakausien viestintäbrändistä ja visuaalisesta toteutuksesta vastaavat seuraavat 

viestintävastaavat. Heidät on perehdytetty tehtäviin monipuolisesti ja heille on lisäksi koottu 

dokumentti toimintakauden 2021 aikana kerätyistä toimintaohjeista, muutoksista sekä yllä 

mainitun kyselyn tuloksista, joita he saavat halutessaan hyödyntää pesteissään. 

 

Viestintävastaavat olivat osa TREYn Viestintäfoorumin Telegram-ryhmää. TREYn ryhmä 

tarjosi toisinaan myös Viestintäfoorumin tapaamisia ja työpajoja. 

 

 

Sosiaalipoliittinen toiminta   

Keväällä 2021 järjestettiin jälleen verenluovutuskampanja leikkimielisenä kilpailuna Kopulan 

ja kirjallisuustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Teema ry:n välillä. Osallistumisaikaa oli 

maaliskuun ensimmäisestä päivästä toukokuun viimeiseen päivään. Kopula ry:llä on 

Veripalvelussa oma VeriRyhmä, johon kopulalaisten luovutukset kirjataan. Koronatilanteen 

vuoksi ryhmäluovutusten järjestäminen oli kilpailun aikana kielletty, joten kaveriporukalla 

verta ei päässyt luovuttamaan. Tämä seikka sekä pandemiasta johtuneet muutkin 

liikkumisrajoitukset vaikuttivat varmasti siihen, että luovutusten lukumäärä jäi alhaiseksi 

kummankin ainejärjestön kohdalla. Kisan voitti lopulta Teema, mutta perinteisiä 

verenluovutuskahveja ei rajoitusten vuoksi voitu järjestää.  

 

Syksyllä 2021 Kopulan Instagram-tilillä mainostettiin mahdollisuutta osallistua syksyn 

aikana Nyyti ry:n järjestämiin chat-tapahtumiin, joissa keskusteltiin opiskelijoiden 

mielenterveyteen liittyvistä asioista vaihtuvin teemoin. 

 

 

Kulttuuritoiminta 

Kopulalla oli useita kulttuuritapahtumia vuonna 2021. Tammikuussa alkoi leffa- ja 

lukuhaasteet, jotka kestivät marraskuun loppuun. Haasteissa kopulalaiset saivat katsella ja 

lukea haastelomakkeiden kategorioihin sopivia kirjoja ja elokuvia, ja lomakkeen 

palauttaneiden kesken arvottiin joulukuussa kirjakaupan lahjakortti ja elokuvalippuja. 

Haasteet olivat tykättyjä, ja niiden järjestämistä kiiteltiin. Leffahaasteeseen osallistui 9 ja 

lukuhaasteeseen 15 kopulalaista. Luetut kirjat ja katsotut elokuvat listattiin kootusti Kopulan 

ilmoitustaululle yliopistolle, jossa niitä sai selata kuka tahansa yliopistolla aikaa viettävä. 
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Alkuvuodesta 2021 kulttuurivastaava perusti Kopulan viisuchat -ryhmän Whatsappiin, ja 

ryhmään sai liittyä jokainen Uuden musiikin kilpailusta ja Euroviisuista kiinnostunut 

kopulalainen. Ryhmä toimi viisufanien yhteisenä keskustelualustana, ja sen kautta 

kopulalaiset keskustelivat kisakatsomon tavoin Uuden musiikin kilpailun ja Euroviisujen 

aikana. Kulttuurivastaava teki viisufaneille myös viisubingon ja oman äänestyslomakkeen, 

jonka kautta kopulalaiset saivat äänestää oman voittajasuosikkinsa. Kopulan viisuchatissa oli 

20 jäsentä. 

 

Maaliskuun lopulla kulttuurivastaava käynnisti koko Kopulalle avoimen käsityöprojektin, 

jonka tarkoituksena oli tehdä yhdessä Kopulalle oma maskotti. Jokainen halukas sai neuloa 

tai virkata tietyn kokoisen tilkun, ja kulttuurivastaava yhdisti tilkut pitkäksi käärmeeksi. 

Kulttuurivastaava neuloi käärmeelle pään ja hännän, ja käärmeen vartalo koostui 

kopulalaisten tilkuista. Käsityöprojektiin osallistui parikymmentä kopulalaista, ja käärmeestä 

tuli liki nelimetrinen. Maskottikäärmeen nimi päätettiin kolmiosaisen äänestyksen kautta: 

Ensimmäisessä osassa kopulalaiset saivat ehdottaa nimiä käärmeelle, ja ehdotuksia tuli 55 

kappaletta. Toisessa osassa kopulalaiset saivat näistä ehdotetuista nimistä äänestää kolmea 

suosikkiaan. Toinen kierros päättyi tasapeliin, joten kolmas kierros käytiin kahden eniten 

ääniä saaneen nimen välillä. Lopulta maskottikäärmeen nimeksi valittiin Fennis. Fennis on 

valmistumisensa jälkeen ollut aktiivisesti mukana Kopulan tapahtumissa. 

 

Toukokuussa kulttuurivastaava järjesti Zoomissa sitsilaulutyöpajan, johon osallistui noin 

kymmenen kopulalaista. Työpajan tuloksena osallistujat sanoittivat Kopulalle oman 

sitsilaulun, Kielelliset. Työpajalle toivottiin jatkoa. 

 

Lokakuussa kulttuurivastaava järjesti luovan kirjoittamisen pajan lähitapahtumana. Pajassa 

tehtiin muutaman tunnin ajan pieniä kirjoitusharjoituksia, joiden tarkoituksena oli herätellä 

kirjoittamisintoa. Osallistujille oli tapahtumassa tarjolla pientä välipalaa. Tapahtumaan 

osallistui kymmenen kopulalaista. Tapahtumasta tykättiin ja sille haluttiin jatkoa. 

 

Joulukuussa kulttuurivastaava järjesti halukkaille kopulalaisille yhteislähdön Kauneimmat 

joululaulut -tilaisuuteen Aleksanterin kirkkoon. Tapahtuma keräsi etukäteen runsaasti 

kiinnostusta, ja lopulta kirkkoon lauleskelemaan saapui 11 kopulalaista. Myös tälle 

tapahtumalle toivottiin uusintakierrosta seuraavana jouluna. 

 

Joulukuussa kulttuurivastaava perusti Telegramiin Kopulan kädentaitajat -ryhmän, joka on 

tarkoitettu käsityö- ja taidekeskustelulle. Ryhmässä saa esimerkiksi kysellä vinkkejä ja 

esitellä omia tuotoksiaan. Vuoden lopulla ryhmässä oli 19 jäsentä. Ryhmän ylläpito-oikeudet 

siirtyivät vuodenvaihteessa seuraavalle kulttuurivastaavalle, eli ryhmä jatkaa olemassaoloaan 

vielä tulevaisuudessakin seuraavan kulttuurivastaavan johdolla. 
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Vapaa-ajan toiminta   

Kopulan tapahtumavuosi alkoi tammikuussa järjestetyllä Google-kyselylomakkeella, jonka 

avulla uudet tapahtumavastaavat yhdessä kulttuuri- ja liikuntavastaavan kanssa kartoittivat 

Kopulan jäsenien kiinnostusta erilaisia tapahtumia kohtaan. Kyselyssä kävi ilmi esimerkiksi 

se, että livetapahtumissa Kopulan jäseniä kiinnostivat eniten sitsit sekä rento illanvietto 

muiden kopulalaisten kanssa. Suurin osa myös ilmaisi halukkuutensa osallistua 

ulkotapahtumiin vuonna 2021. Etätapahtumista tuli hieman ristiriitaisempaa tietoa; joidenkin 

mielestä etätapahtumat olivat tylsiä, toiset olivat sitä mieltä, että etätapahtumat ovat parempi 

kuin ei mitään. Suurin osa kuitenkin kaipaili aktiviteetteja etätapahtumiin, ja varsinkin 

Kahoot-visailu osoittautui kyselyn perusteella suosituksi aktiviteetiksi.  

 

Helmikuun alussa edellisen vuoden tapahtumavastaava perehdytti uudet tapahtumavastaavat 

Zoomissa. Tapahtumavastaavat tutustuivat mm. Kopulan Google Drive -kansioon, josta 

löytyi hyödyllisiä tiedostoja ja ohjeita tapahtumien järjestämistä varten.  

 

Kevään ensimmäinen tapahtuma, Kopulan hengailuilta, järjestettiin 18.2. koronatilanteesta 

johtuen etänä Zoomissa. Tapahtumaan osallistui noin 20 henkeä. Ilta alkoi opiskeluaiheisella 

Kahoot-visalla. Kahootin lisäksi illan aikana pelattiin tapahtumavastaavien keksimää 

meemipeliä, jossa osallistujille näytettiin meemiaiheisia kuvia. Osallistujien täytyi itse keksiä 

näille kuville hauskat tekstit ja lähettää ne Zoom-huoneen ylläpitäjälle, joka kokosi teksteistä 

kyselyn. Kyselyssä äänestettiin parasta tekstiä meemille. Meemipeli oli pidetty, ja vastaavaa 

voisi soveltaa etätapahtumissa myöhemminkin. Tämän lisäksi kulttuurivastaava veti 

osallistujille Scattergories-nimistä peliä, jossa piti keksiä tietyllä kirjaimella alkavia sanoja 

ilmoitetusta kategoriasta. Tämän jälkeen pelasimme netissä Piirrä ja arvaa -peliä, joka 

osoittautui melko hulvattomaksi.  

 

Kopulan (etä)runoilta, järjestettiin 8.4. Zoomissa. Tapahtumassa luettiin yhdessä 

kopulalaisten etukäteen lähettämiä runoja ja muita luovia tekstejä ja keskusteltiin niistä. 

Tapahtumaan osallistui 11 kopulalaista. Runoilta oli onnistunut ja pidetty, ja vastaavalle 

(live)tapahtumalle olisi varmasti kysyntää myöhemminkin.  

 

Syksyn tapahtumat alkoivat 16.9. järjestetyllä Kopulan kaljakävelyllä, jossa kopulalaiset 

matkasivat ratikalla Pyynikintorilta Kalevan Prismaan. Prismasta haettiin evästä ja juotavaa, 

minkä jälkeen käveltiin yhdessä Sorsapuistoon hengailemaan. Koska tapahtuma oli syksyn 

ensimmäinen yhteistapahtuma, Sorsapuistossa kopulalaiset tutustuivat toisiinsa speed 

datingin muodossa. Tämän lisäksi osallistujat pelasivat myös mm. Mölkkyä ja muita 

pihapelejä. Tapahtumaan osallistui n. 20 kopulalaista eri vuosikursseilta, ja mukana oli myös 

mukava määrä fukseja.  

 

Kopulan pihapeli-iltama järjestettiin 23.9. Liisanpuistossa. Tapahtumaan osallistui 10 

kopulalaista. Pihapeli-iltamassa pelattiin koronahippaa, puuhippaa, polttopalloa, väärinpäin 

piiloa, lipunryöstöä ja hedelmäsalaattia. Tapahtuma oli pidetty ja kaikilla oli hauskaa!  
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Kopulan aarteenmetsästys järjestettiin 12.10. Tapahtuman osallistujille jaettiin lista esineistä 

ja asioista, joita heidän tuli joukkueineen hankkia iltaan mennessä. Listalta löytyi mm. 

Aamulehti, pizzalaatikko sekä Kalevan Prisman kuitti. Aarteiden hankkimiseen ei saanut 

käyttää lainkaan rahaa, ja aikaa metsästykseen oli kolme tuntia. Kerätyistä aarteista sai 

pisteitä pisteytystaulukon mukaan. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä ympäristövastaavan 

kanssa, ja osallistujat keräsivät tapahtuman aikana myös roskia ympäristöstä. Täyteen 

kerätystä roskapussista sai lisäpisteitä. Voittajajoukkue julistettiin jatkoilla Domus-klubilla. 

Tapahtumaan osallistui n. 20 kopulalaista, ja tapahtuma oli erittäin pidetty. 

Aarteenmetsästystapahtumaa toivottiin järjestettäväksi uudelleen, ja kehitysehdotuksena 

esitettiin pidempää tapahtuma-aikaa sekä lämpimämpää ajankohtaa esimerkiksi keväällä tai 

alkusyksystä.   

 

Kopulan ja Lexican hallituskyrpong järjestettiin 14.10. Sorsapuistossa. Tapahtumassa 

Lexican hallitus opetti Kopulan hallitukselle kyrpongia ja toimijat pääsivät verkostoitumaan 

keskenään. Tapahtuma sujui mukavasti, ja Kopulasta paikalla oli n. 10 hallituksen sisäistä ja 

ulkopuolista toimijaa. 

 

Sininen kyykkä -tapahtuma järjestettiin 26.10. yhdessä Skillan ja Tason kanssa Hervannan 

Laattapuistossa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa, ja jatkuvuutta tapahtumalle 

pohdittiin. Tapahtumassa pelattiin kyykkäotteluita sekä tarjottiin ensikertalaisille 

mahdollisuus harjoitella kyykänpeluuta harjoittelukentällä. Kyykkää opettivat Skillan 

kyykkäkonkarit. Kopula puolestaan veti tapahtuman osallistujille kyrpongia. Sekä kyrpong 

että kyykkä keräsivät paljon pelaajia ja olivat pidettyjä. Tapahtumassa oli tarjolla myös 

kaakaota sekä TEK:n tarjoamaa makkaraa. Tapahtuman osallistujamäärä oli arviolta noin 60, 

josta kopulalaisia oli noin 10. Jatkot järjestettiin Ale Pub Potissa.   

 

Kopulan ja Äänen yhteiset Haalaribile-etkot järjestettiin Bar Passionissa 4.11. Alun perin 

yhteiseksi tapahtumaksi oli kaavailtu Ääpula-spektaakkelia, jossa olisi ollut erilaista ohjelmaa 

ja kisailua ainejärjestöjen välillä. Tapahtumaan ennakkoilmoittautuneiden määrä (n. 50 hlö) 

yllätti tapahtuman järjestäjät, ja varattu tila olisi ollut liian pieni. Etkot siirrettiin Bar 

Passioniin, ja varsinainen Ääpula-tapahtuma sovittiin järjestettäväksi seuraavalla kaudella. 

Bar Passioniin saapui n. 15 osallistujaa, ja Äänen ja Kopulan osallistujat pelasivat keskenään 

esimerkiksi lautapelejä ja tutustuivat toisiinsa speed datingin kautta. Kopulalaisia viihtyi 

lopulta Passionissa myöhään iltaan saakka, ja ilta oli rento ja mukava.  

 

Kopulan fuksisitsit järjestettiin 11.11. Juhlatila HHB:llä. Teemana fuksisitseillä oli teini-ikä. 

Tänä vuonna fuksisitsejä varten kerättiin yhdeksän jäsenen sitsitiimi, sillä tuutorivastaavat 

olivat edellisen vuoden fukseja, ja koronatilanteen vuoksi sitsit oli suunnattu sekä vuonna 

2020 että 2021 aloittaneille opiskelijoille. Sitsi-ilmoittautumisessa ensimmäisen ja toisen 

vuosikurssin opiskelijat olivat etusijalla, ja loput vapaat paikat avattiin muille kopulalaisille. 

Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 42 kopulalaista, mikä oli erittäin ilahduttavaa. Sitsiruuaksi 

tarjottiin sipsiä, ranskalaisia ja nakkeja sekä suklaavanukasta. Sitsien pääpaino oli 

sitsikulttuurin esittelemisessä ja sitsaamisen harjoittelussa, ja tapahtuma sujui mukavissa 

merkeissä.  
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Kopulan Kielari-etkot Järjestettiin TOAS Pellavapäässä 25.11. Lexica oli tarjonnut aiemmin 

mahdollisuutta ostaa heidän kauttaan Kielari-tapahtumaan lippuja. Kopula osti Lexicalta 

yhdeksän lippua, ja liput jaettiin osallistujille etkoilla. Etkoille osallistui yhteensä 11 

kopulalaista. Etkoilta jatkettiin yhdessä Kielareille Heidi’s Bier Bariin.  

 

 

Osma ry   

 

Kopula ry kuuluu suomen kielen opiskelijoiden kattojärjestöön Osma ry:hyn. Osma ry:hyn 

kuuluvat myös muut suomen kielen ainejärjestöt Siula ry (Helsingin yliopisto), Kanta ry 

(Turun yliopisto), Suma ry (Oulun yliopisto), Sane ry (Jyväskylän yliopisto) ja Täky ry (Itä-

Suomen yliopisto). 

 

Järjestön keskeisin tavoite on edistää valtakunnallisesti suomen kielen opiskelijoiden välistä 

yhteistyötä ja tukea järjestöjen edunvalvontaa. Vuonna 2021 Kopulasta kuului Osman 

hallitukseen kaksi edustajaa, jotka osallistuivat vuoden aikana järjestettyihin Osman 

hallituksen kokouksiin. Vuosi oli Osmalle poikkeuksellinen, sillä kokoontumista koskevat 

rajoitukset ja suositukset vaikuttivat myös Osma-tapahtumien järjestämiseen.  

 

Syksyn 2020 tapaan myös kevään 2021 Osma-tapahtuma järjestettiin etänä. Tällä kertaa 

teemana oli Osmar-gaala. Osmaa vietettiin etäyhteyden välityksellä 

26.–28.3. kaikissa Osma-kaupungeissa sekä Saksassa asti entisten vaihto-opiskelijoiden ja 

Saksassa suomea opiskelevien opiskelijoiden voimin. Osman syyskokous pidettiin 

perjantaina 26.3. Zoom-palvelussa, ja sinne osallistui Kopulasta kaksi edustajaa. Ison yleisön 

ohjelma alkoi perjantaina perinteisellä luento-osuudella Zoomissa ja jatkui rentoon 

illanviettoon ja yhteiseen pelailuun Zoomissa. 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. Osma-turnauksen voittajaksi kruunattiin tällä kertaa Täky ry Joensuusta. 

Sunnuntaina kokoonnuttiin vielä viimeistä kertaa Zoomiin nauttimaan Osma-brunssia. 

Kopulasta kevään etä-Osmaan oli ilmoittautunut 42 kopulalaista. 

 

26.–28.11. kokoonnuimme pitkästä aikaa ensimmäiseen lähi-Osmaan Joensuuhun Täky ry:n 

vieraiksi. Tällä kertaa teemana oli Osmalandia eli huvipuistot. Perinteiseen tyyliin perjantain 

illanvietossa verkostoiduimme muiden kaupunkien opiskelijoiden kanssa sekä kuuntelimme 

mielenkiintoisia luentoja ja työelämäpaneelia. Lauantaina oli vuorossa Osma-turnaus, jonka 

voittajaksi selviytyi Kopula ry ensimmäistä kertaa vuosiin. Voitonjuhlinta oli riemukasta. 

Sunnuntaina palasimme kotiin Tampereelle upean Osma-pokaalin kera. Voitto oli Kopulalle 

suuri saavutus, josta kelpaa olla ylpeä. Pokaali sijoitettiin Pinni B:n ainejärjestötilan hyllylle 

esille kaikille.  

 

Tarkoituksemme oli järjestää kultajuhlat voiton kunniaksi vielä vuonna 2021, mutta voimassa 

olevien rajoitusten takia päätimme siirtää juhlinnan myöhemmälle ajankohdalle. Kopula ry 

tarjosi kakkukahvit henkilökuntapäikkäreillä joulukuussa. 
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Liikunta 

Vuoden 2021 liikuntatapahtumat jäivät edelleen vähäisiksi koronan takia. Liikuntavastaavana 

toimi Aino Manninen. 18.5.2021 Kopulan jäsen Kati Pöyhönen järjesti yhdessä 

liikuntavastaavan kanssa Kopulan Zoom-tanssijumpan, johon osallistui yhdeksän 

kopulalaista. Tanssijumppa herättikin kopulalaisten keskuudessa innostusta, joten Kati järjesti 

samaisen tapahtuman uudestaan marraskuun 30. päivä. 

 

Liikuntavastaava Aino ylläpiti vuoden 2021 ajan Kopulan WhatsApp-ryhmää, Liikuntarinkiä. 

Ryhmässä kyseltiin satunnaisesti lenkkeily- ja ulkoiluseuraa. 

 

 

Tasa-arvotoiminta 

Vuonna 2021 tasa-arvovastaava huolehti opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta järjestössämme. Tärkeimpiä tasa-arvovastaavan vaalimia teemoja ovat 

yhdenvertaisuus ja esteettömyys.  

 

Koronatilanteen johdosta suuri osa tapahtumista varsinkin keväällä järjestettiin etänä. 

Syksyllä Kopulan tapahtumat olivat suhteellisen liikuntapainotteisia, mutta tapahtumapaikat 

olivat esteettömiä sekä helposti saavutettavissa julkisen liikenteen varrella. Jos itse 

aktiviteetteihin ei syystä tai toisesta halunnut tai pystynyt osallistumaan, oli tapahtumiin 

täysin hyväksyttyä tulla viettämään aikaa muuten vaan. Erikoisruokavaliot otettiin huomioon: 

tapahtumissa oli aina tarjolla myös vegaanista ja gluteenitonta ruokaa, ja suuremmissa 

tapahtumissa myös muista erikoisruokavalioista tiedusteltiin ennakkoon. Alkoholinkäyttöön 

painostaminen ei ole sallittua Kopulan tapahtumissa, ja myös kokonaan alkoholittomia 

tapahtumia järjestettiin. Alkoholia tarjottaessa myös alkoholiton vaihtoehto oli aina 

saatavilla. 

 

Yhdenvertaisuuteen sekä yleiseen turvallisuudentunteeseen kiinnitettiin huomiota myös 

keskustelemalla mediassakin esillä olleesta sitsikulttuurista. Kopulan sitseillä ollaan tarkkoja 

lauluvihkojen sisällöstä, eikä epäsoveliaita (esim. tiettyä ihmisryhmää halventavia) lauluja 

lauleta.  

 

Myös tuutorina toiminut tasa-arvovastaava muistutti orientaatioviikolla fukseja 

nollatoleranssista minkäänlaiselle häirinnälle tai syrjinnälle. Tästä seurasi hyvää palautetta. 

 

Hallituskaudella 2022 tasa-arvovastaavan pestiä ei enää erikseen ole, vaan tasa-arvovastaavan 

tehtävät on liitetty sosiaalipoliittisen vastaavan pestiin. 
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LTL-luola ja ainejärjestötila  

Ainejärjestötilatoimintaa ei vuonna 2021 ollut juurikaan, koska yliopistolla ei muutenkaan 

koronan takia oleskeltu. Ainejärjestötilavastaava Aino Manninen kävi säännöllisesti 

tarkistamassa ainejärjestötila Pinni B4049:n eli LTL-luolan siisteyden ja yleisen kunnon. 

Toinen Kopulan ainejärjestötila Pinni A:ssa ehti olla jonkin verran käytössä Kopulan 

päiväkahveja ja kokouksia varten. Tämän ainejärjestötilan siisteydestä huolehti koko Kopula 

yhdessä muutaman muun ainejärjestön kanssa. 

 

 

Ympäristötoiminta   

Vuoden 2021 ympäristötoimintaan kuului muun muassa kasvis-, satokausi- ja 

hävikkiruokateemainen blogipostaus, roskakävely TREYn kestävän kehityksen viikolla sekä 

Instagramissa jaettu ympäristöbingo. Blogipostaukseen kerättiin kopulalaisilta teeman 

mukaisia ruokaohjeita ja vinkkejä Google Forms -lomakkeen avulla. Ohjeita ja vinkkejä 

lähettäneiden kesken arvottiin palkinto, glögiä ja piparkakkumuotti. Postaus Kopulan blogiin 

tehtiin yhteistyössä blogivastaava Janina Tuurin kanssa. 

 

Lokakuisessa Kopulan aarteenmetsästyksessä ympäristönäkökulma oli mukana 

roskienkeruuhaasteen muodossa. Aarteenmetsästykseen osallistuneet joukkueet saivat 

mukaansa roskapussit, joihin osallistujat saivat muun aarteenmetsästyksen ohessa kerätä 

roskia kaupunkiluonnosta kisailuhengessä. 

 

Marraskuussa viikolla 47 (22. - 26.11.2021) TREYn ympäristötyöryhmä järjesti kestävän 

kehityksen viikon, jonka aikana TREYn piirissä toimivat järjestöt ja kerhot saivat järjestää 

kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia. Kopula mainosti teemaviikkoa useissa 

kanavissaan ja järjesti maanantaina 22.11. Kopulan roskakävelyn, jonka tarkoituksena oli 

huolehtia kaupunkiluonnon siistiydestä ja ulkoilla yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. 

Tapahtumaa mainostettiin myös TREYn Facebook-sivuilla. Kopula sai kestävän kehityksen 

viikon osalta kiitosta aktiivisuudesta. 

 

Marraskuussa Kopulan Instagramissa jaettiin ympäristövastaavan laatima ympäristöbingo, 

jonka tarkoituksena oli haastaa kopulalaisia tekemään pieniä ympäristötekoja sekä 

nauttimaan syyssäästä esimerkiksi järvenrantakävelyn tai lintubongauksen merkeissä. 

 

Tapahtumien, blogipostauksen ja somehaasteen ohella Kopulassa huolehdittiin 

ympäristönäkökulmasta muun muassa siten, että päiväkahveilla lajiteltiin jätteet, pyrittiin 

välttämään ruokahävikkiä sekä käyttämään pestäviä kahvikuppeja kertakäyttöastioiden sijaan. 

Myös Kopulan oheistuotetilauksessa kiinnitettiin huomiota vastuullisuuteen. 
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Kansainvälinen toiminta   

Kopulan kansainvälinen toiminta keskittyi toimintakaudella 2021 pääasiassa kansainvälisen 

tuutoroinnin organisoimiseen. Syksyn 2021 tuutorihaussa Kopulasta haki kv-tuutoreiksi 2 

jäsentä, joihin kansainvälisten asioiden vastaava oli yhteydessä WhatsAppiin perustetun 

keskusteluryhmän kautta.  

 

Suomen kielen tutkintoon ei vuonna 2021 hakenut yhtään vaihto- tai tutkinto-opiskelijaa 

ulkomailta, joten Kopulan valituille kv-tuutoreille organisoitiin yhteistyötä Complex ry:n 

tuutoriryhmien kanssa. Complex ry:n kansainvälisen tuutoroinnin keskusteluryhmä toimi 

aktiivisesti koko vuoden ajan WhatsAppin kautta, ja tarjosi tuutoreille ja tuutoroitaville 

runsaasti mahdollisuuksia tutustumiseen, vapaa-ajan tapahtumiin sekä yhteiseen ajanviettoon. 

 

 

Merkit, haalarit ja oheistuotteet   

Haalarimerkkien myynti oli vuonna 2021 jälleen hiljaisempaa aikaisempiin vuosiin 

verrattuna koronavirusepidemian vuoksi. Kaikkiaan merkkejä myytiin 755,65 eurolla, joten 

tavoitteesta jäätiin huomattavasti. Haalarimerkkejä kuitenkin hankittiin myyntiin yhteensä 

244,97 eurolla, 100 kappaletta nainen ja 100 kappaletta ei saatane -merkkejä. Haalarimerkit 

tilattiin Turun Haalarimerkki Oy:ltä, eli osoitteesta merkillinen.fi. Muita haalarimerkkejä ei 

ollut tarvetta tilata, sillä merkkejä oli varastossa riittävästi. Haalarimerkkien määrä on 

pysynyt tasaisena, sillä vuosina 2020 ja 2021 myynti on ollut hiljaista.  

 

Merkkejä myytiin pääasiassa Kopulan päiväkahveilla, sillä muita tapahtumia ei voinut 

järjestää. Merkkejä myytiin kuitenkin paljon myös postitse, jolloin myytyihin merkkeihin 

lisättiin 1,85 euron postitusmaksu.  

 

Merkkejä ei vaihdettu keväällä järjestetyn etä-Osman yhteydessä, sillä syksyn Osman 

merkkivaihto oli venynyt keväälle eikä kukaan kokenut tarvetta vaihdolle. Syksyllä Joensuun 

Osmassa merkkejä perinteiseen tyyliin vaihdettiin muiden ainejärjestöjen kanssa ja varastoon 

saatiin myös uusia merkkejä.  

 

Syksyllä alettiin suunnittelemaan oheistuotetilausta. Oheistuotteita päädyttiin tilaamaan 

collegepaitoja sekä kangaskasseja. Kopulalaisilta kysyttiin halukkuutta ja toiveita 

oheistuotteisiin, joiden perusteella oheistuotetilausta lähdettiin edistämään. Oheistuotetilaus 

jatkuu keväällä 2022. Oheistuotteet tilataan tamperelaiselta yritykseltä, Silkkipaino Tam-

Foliolta. 
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