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Yleistä
Vuosi 2014 alkoi Kopulan puheenjohtajan vaihdoksella. Kevät meni ainakin puheenjohtajan osalta
uusien asioiden oppimisessa, mutta paljon toimintaakin oli. Kopula oli mukana organisoimassa
Kurki ja käki -konferenssia. Loppukeväästä järjestettiin lisäksi kaksi aivan uutta tapahtumaa: fuksigaala sekä Kopulan oma ABC-kahvila Ravintolapäivänä. Syksyllä alkoi perinteisesti tuutoroinnilla,
minkä lisäksi oli muun muassa sitsit, retki katsomaan Nääspeksiä sekä Kopulan työelämäpäivä.

Kopulan hallitus ja kokoustoiminta
Kopulan hallitus ja sen ulkopuoliset vastaavat valittiin syyskokouksessa joulukuussa 2013.

Toukokuussa 2014 pidettiin yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa sihteeri ja ainejärjestön lehden
Suomi-ilmiön päätoimittajat erosivat toimistaan ja heidän tilalleen nimitettiin uudet vastaavat. Vaihdokset johtuivat eroajien elämäntilanteista, sillä kumpikaan vastaava ei ollut syksyä Tampereella.

Hallitus kokousti noin kerran kuukaudessa. Kokouksista ilmoitettiin Kopulan sähköpostilistalla sekä
Facebook-ryhmässä, jossa niiden ajankohdasta hallituksen kesken pääasiassa sovittiin.. Kokoustamme paperittomasti, joten esityslistat ovat esillä internetissä. Näin Kopulan jäsenet voivat lukea
listaa etukäteen ja lisätä sinne haluamiaan asioita.

Vuonna 2014 Kopulalla oli kolme yhdistyksen kokousta. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa
esiteltiin ja vahvistettiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2013 hallitukselle vastuuvapaus edellisen tilikauden tapahtumista. Lisäksi päätettiin Suomi-ilmiön painosmäärästä ja budjetista. Kevätkokous pidettiin Ravintola Bella Romassa 27.3.2014.
Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 6.5.2014 muutettiin hallituksen kokoonpanoa. Ravintola
Amarillossa pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa (9.12.2014) vahvistettiin vuoden 2015
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi hallitus, muut toimihenkilöt ja tilintarkastajat
sekä kaksi henkilöä Osma ry:n hallitukseen. Kokouksessa määrättiin myös liittymis- ja jäsenmaksu
seuraavalle vuodelle.

3

Hallituksen jäsenet 2014:
Puheenjohtaja: Maiju Torkkeli
Varapuheenjohtaja: Riikka Välimaa
Sihteeri 6.5. saakka: Riikka Kämppi
Sihteeri 6.5. alkaen: Henriikka Rantakokko
Rahastonhoitaja: Riikka Välimaa
Tapahtumavastaava: Satu Rinne
Sosiaalipoliittinen vastaava: Jenni Rajala
Koulutuspoliittinen vastaava: Jenni Rajala
Kulttuurivastaava: Sanna-Kaisa Korppila
Liikuntavastaava: Emma Lammela
Netti- ja tiedotusvastaava: Elina Perkiö
Tuutorivastaava: Saana Tuomela
Suhdetoimintavastaava: Minna Aalto
Haalarimerkkivastaava: Sanna-Kaisa Korppila

Hallituksen ulkopuoliset vastaavuudet:
Kansainvälisten asioiden vastaava: Camilla Jääskeläinen
Tasa-arvovastaava: Maiju Torkkeli
Ympäristövastaava: Paula Laine
Narikkavastaava: Paula Laine
Osma-vastaavat: Mariella Tolkki ja Olli Kuparinen
Tuutorivastaava: Sanna Stenberg
Suomi-ilmiön päätoimittaja 6.5. saakka: Johanna Yrjänäinen
Suomi-ilmiön päätoimittaja 6.5. alkaen: Elisa Lampinen
Taittovastaava: Tanja Viskari

Toiminnantarkastaja:
Elisa Uusirasi
Varalla Olli Kuparinen
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Kopulan edustajat Osma ry:n hallituksessa:
Mariella Tolkki
Olli Kuparinen

Kopulan edustajat yksikön johtokunnassa:
Jenni Rajala
Olli Kuparinen

Kopulan edustaja tutkinto-ohjelman OPS-työryhmässä:
Jenni Rajala

Koulutuspoliittinen toiminta
Tamy

Vuonna 2014 Kopulan yhteydenpito Tamyyn tapahtui perinteisillä, jo rutiineiksi muodostuneilla
keinoilla. Hallituslaiset sekä muut vastaavat osallistuivat kukin oman sektorinsa koulutuksiin, jotka
Tamy järjesti, sekä välittivät tietoa oman sektorinsa alalta Kopulan jäsenistölle muun muassa sähköpostilistan kautta.

Tutkinto-ohjelma
Kopula järjesti kevätlukukaudella 2014 yhteisen kahvittelutuokion henkilökunnan ja opiskelijoiden
kesken. Tavoitteena olisi tehdä tästä säännöllinen tapa. Syksyllä kahvittelua ei ehditty järjestää,
mutta seuraava kahvittelu on jo sovittuna keväälle 2015. Henkilökunta kutsuttiin perinteitä kunnioittaen joihinkin Kopulan tapahtumiin, kuten fuksiaisiin pitämään rastia sekä fuksien järjestämiin pikkujouluihin. Lisäksi Kopulan koulutuspoliittinen vastaava on ollut alkukeväästä 2014 lähtien mukana suomen kielen koulutusohjelman opetussuunnitelmatyörymässä (OPS-työryhmä).
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Yksikkö
Yksikön johtokunnassa oli vuonna 2014 Kopulasta yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Vastuu
jäsenten osallistumisesta meni suurin piirtein tasan. Johtokunnan jäsenet pitivät yhteyttä Kopulan
hallitukseen ja tiedottivat ajankohtaisista asioista muun muassa ainejärjestön kokouksissa. Lisäksi
koulutuspoliittinen vastaava ajoi yhdessä muiden yksikön koulutuspoliittisten vastaavien kanssa
sähköisten tenttien lisäämistä kaikissa yksikön oppiaineissa. Kopula organisoi myös syksyllä Vuoden opettaja LTL-yksikössä -palkinnon äänestyksen ja voittajan valinnan yhdessä yksikön muiden
ainejärjestöjen kanssa. Yksikön ainejärjestöjen puheenjohtajat ja kopo-vastaavat tapasivat lisäksi
yksikön johtajaa lukukausittain keskustellakseen yksikköä koskevista ajankohtaisista asioista.

Nykysuomen seura
Vuonna 2014 ei järjestetty perinteistä kevätteemapäivää, sillä Nykysuomen seura oli mukana järjestämässä Kurki ja käki -opiskelijakonferenssia yhdessä Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
yksikön sekä sen ainejärjestöjen kesken.

NSS:n ja Kopula ry:n yhdessä organisoima Syysteemapäivä järjestettiin yliopistolla 15.11.2014
teemalla Sanaston tärkeys ja kentän haasteet – suomi toisena kielenä -opetus. Puhujina toimivat
tutkija Mari Honko sekä S2-opettajat Eeva Rantala ja Aurora Vasama. Asiantuntijapuheiden jälkeen oli vielä paneelikeskustelu teemalla Sanasto ja S2 opetus tänään.

Lisäksi Kopulan puheenjohtaja istui vuonna 2014 Nykysuomen seura ry:n johtokunnassa.

Kurki ja käki -opiskelijakonferenssi
Kopula ry oli keväällä 2014 mukana järjestämässä Kurki ja käki -opiskelijakonferenssia. Konferenssi järjestettiin 3.-4. huhtikuuta yhteistyössä Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön, Nykysuomen seuran, Kopula ry:n, Lexica ry:n, Teema ry:n sekä Transla ry:n kanssa. Konferenssin
järjestämiseksi perustettiin järjestelytoimikunta, joka koostui tasavertaisesti niin LTL-yksikön kuin
jokaisen yhdistyksenkin edustajista. Kopula ry:tä edusti Mariella Tolkki vastuualueenaan tiedottaminen. Tiedottamistyöryhmässä toimivat Kopula ry:stä myös Elina Perkiö sekä Elisa Lampinen.
Järjestelytoimikunnan työ alkoi loppusyksystä 2013 kattaen kaikki konferenssiin liittyvät valmistelut
sekä itse konferenssitapahtuman.
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Konferenssin tarkoitus oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus harjoitella tieteellisen esitelmän pitämistä ja saada palautetta tekeillä olevista opinnäytteistään. Kumpanakin päivänä järjestettiin neljä
sektiota, jossa kussakin pidettiin kolme esitelmää. Puheenjohtajina ja tulkkeina toimivat yksikön
opiskelijat. Ohjelmassa oli myös neljä plenaariluentoa, ja plenaristeina toimivat Jukka Havu (Tay),
Sebastian Hoffman (Universität Trier), Hanna Meretoja (Tay) sekä Yrjö Lauranto (Helsingin yliopisto).

Talous
Kopula käytti vuonna 2014 pääosin samoja varainhankintamenetelmiä kuin edellisenäkin vuonna.
Varoja hankittiin jäsenmaksuilla, haalarimerkkien myynnillä ja narikoita pitämällä. Jäsenmaksuja
Kopulalle kertyi vuonna 2014 309 euroa, ja yhdistyksen jäseniä oli 70, mikä on enemmän kuin
muutamana viime vuotena. Haalarimerkkimyynnistä voittoa saatiin 1000 euroa ja narikoista 186
euroa. Avustuksia Kopula sai Tamylta 536 euroa.
Kopula järjesti kahdet yhteissitsit – keväällä Autekin ja syksyllä Svenssonien kanssa. Sitsien kulut
saatiin katettua osallistumismaksuilla.
Kopula käytti varojaan mm. tuutorointiin ja päivystyskahveihin yhteensä noin 420 euroa, pikkujouluihin 400 euroa ja Suomi-ilmiöihin noin 335 euroa. Lisäksi Kopula tuki jäsentensä matkaa Osmaan
korvaamalla osallistujien matkakulut. Kopula sai tilikaudelta hieman voittoa, joka aiotaan ainakin
osittain käyttää keväällä 2015 järjestettävän Tampereen Osman toteuttamiseen.

Narikkatoiminta
Vuonna 2014 Kopula järjesti narikkapalvelun kevään valmistuneiden juhlassa. Narikassa työskenteli viisi henkilöä ja lisäksi paikalla oli kaksi airutta.
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Varainkeruu
Vuoden 2014 hallituksessa istui ensimmäistä kertaa suhdetoimintavastaava. Hän ideoi ja toteutti
yhdessä työryhmän kanssa Kopulan oman pop-up-ravintolan kansainvälisenä Ravintolapäivänä
keväällä 2014. ABC-kahvilaa pidettiin Kalevassa erään opiskelija-asuintalon kerhohuoneella. Tarjolla oli suolaista ja makeaa syötävää, muun muassa opiskelijoiden oma versio Agricolaleivoksesta. Myynnissä oli myös haalarimerkkejä.

Tuutoritoiminta
Tuutoreita Kopulalle ilmoittautui vuonna 2014 yhteensä seitsemän: tuutorivastaavat Sanna Stenberg ja Saana Tuomela sekä Mari Tiiro, Olga Suomalainen, Patrik Kivinen, Minna Aalto ja HannaMari Ristimäki. Virallisesti tuutorointivuosi lähti käyntiin 19.2. vastaavien koulutuksella. Tuutorit
osallistuivat Tamyn järjestämään tuutorikoulutukseen, joka järjestettiin Atalpalla neljänä eri päivänä
aikavälillä 2.-10.4. Yliopiston Avoimet ovet järjestettiin 7.5., ja Kopulalla oli tuttuun tapaan tuutoreiden pitämä ständi Päätalon 2. kerroksen aulassa. Tuutorit suunnittelivat sermin koristelun, ostivat
tarjottavat ja seisoivat päivän ajan kertomassa uteliaille suomen kielen opiskelusta. Myös haalarimerkkejä myytiin oiva määrä. Ennen kesäloman alkamista tuutorit pitivät yhden suunnittelukokouksen, jossa käytiin läpi syksyn aikatauluja ja jaettiin vastuutehtävät.

Kesän aikana tuutorivastaavat tekivät fuksilehden, joka lähetettiin tervetuliaiskirjeen mukana uusille
opiskelijoille. Elokuussa tuutorit soittivat kaikille fukseille ja kyselivät kuulumisia ja sitä, miten käytännön järjestelyt esimerkiksi muuttamisen suhteen sujuvat. Fuksiviikko alkoi maanantaina 25. elokuuta, jolloin uudet opiskelijat ja tuutorit kokoontuivat päivällä yliopiston pääovilla, leikkivät tutustumisleikkejä ja kävivät yhdessä syömässä. Illalla oli kaupunkikierroksen vuoro – tuutorit esittelivät
opiskelijalle tärkeimmät Tampereen keskustassa sijaitsevat paikat ja maamerkit. Tiistaina aamupäivällä tuutorit vetivät kampuskierroksen fukseille pienryhmissä, ja illalla koko joukkio pelasi lautapelejä pubissa. Keskiviikkona yliopiston järjestämän opintoihin orientoivan osuuden jälkeen iltapäivä ja alkuilta kuluivat Sorsapuistossa fuksipiknikillä. Paikalla olivat muutkin Kieli-, käännös- ja
kirjallisuustieteen yksikön fuksit. Piknikillä leikittiin, syötiin ja tutustuttiin muiden tutkinto-ohjelmien
opiskelijoihin. Torstaina fukseja ohjeistettiin lukujärjestysten teossa. Kun lukujärjestykset saatiin
valmiiksi, tuutorit isännöivät syksyn ensimmäisiä päiväkahveja. Illalla pidettiin vielä Kopulan hallituksen kokous ja viikko huipentui perjantaina fuksien ja tuutorien brunssiin ravintola Zarillossa.
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Myös seuraavalla viikolla oli ohjelmaa: maanantaina 1. syyskuuta uudet opiskelijat osallistuivat
tuutorien johdolla yksikön yhteiseen peli-iltaan Galaxiessa. Torstaina 4. syyskuuta Kopula järjesti
yhdessä yksikön muiden ainejärjestöjen kanssa Fuksiolympialaiset Sorsapuistossa. Tapahtumassa
kierrettiin sekajoukkueissa kevyesti liikunnallisia rasteja. Leikkimielisen kilpailun palkintojenjako
järjestettiin Pinni B:n edustalla amfiteatterilla. Kopulasta paikalla oli rastinpitäjien lisäksi jokunen
fuksi. Torstaina 18.9. juhlittiin fuksiaisia teemalla pahikset. Toinen toistaan jännittävämpiin asuihin
pukeutuneet parisenkymmentä fuksia kiersivät rasteja keskustan ravintoloissa. Jatkoilla Sorin saunalla paljastettiin rastikisan voittaja, kisailtiin perinteisestä fantommestaruudesta, lausuttiin fennistivala sekä saunottiin. Päiväkahvit juotiin viikoittain torstaisin klo 11.45-12.15 lukuun ottamatta perioditaukoa, ja lokakuussa kaksien päiväkahvien yhteydessä järjestettiin haalarisovitukset. Paikalle
tuli joka viikko todella runsaasti porukkaa, useimmiten yli kymmenen fuksia ja jokunen tuutori. Yhdellä päiväkahvikerralla haalarimerkkivastaava tuli myymään haalarimerkkejä. Lokakuun kuluessa
tuutoriryhmän järjestämät illanviettotapahtuvat loppuivat, ja tuutorointi painottui lähinnä päiväkahveihin. Tämä ei kuitenkaan johtunut siitä, että ideat olisivat loppuneet kesken, vaan siitä, että tapahtumien vetovastuu siirtyi muille tahoille. Kopulan pikkujouluissa torstaina 27. marraskuuta rekrytoitiin uudet tuutorivastaavat vuodelle 2015. Tämän tehtävän ottivat vastaan Ella Toiviainen ja
Vilma Häkkinen.

Tiedotustoiminta
Kopulan sähköpostilistat
Tärkein Kopulan tiedotuskanavista on ainejärjestön yleinen sähköpostilista KOPULA@uta.fi, jolle
kuuluu suurin osa Tampereen yliopiston suomen kielen opiskelijoista. Kopulan omien viestien lisäksi listalle välitetään Tamyn toimintaa ja eri sektorien alaa koskevia tiedotteita. SUOMENOPISKELU@uta.fi-listalla tiedotetaan ainoastaan opintoihin ja opetukseen liittyvistä asioista. Listaa käyttää oppiaineen henkilökunta ja sitä lukevat niin pää- kuin sivuaineopiskelijatkin. Hallituksella on
myös oma listansa (KOPULANHALLITUS@uta.fi), jota käytetään etupäässä hallituksen sisäiseen
tiedottamiseen. KOPULANTUUTORIT@uta.fi-listan kautta taas tavoitetaan kaikkein kätevimmin
ainejärjestön tuutorit, ja KOPULANFUKSIT@uta.fi palvelee samassa tarkoituksessa ensimmäisen
vuoden suomenopiskelijoita. Kopulan sähköpostilistavastaava ylläpitää yhdistyksen, hallituksen,
tuutoreiden sekä fuksien sähköpostilistoja. Suomenopiskelu-listan ylläpito on siirretty suomen kielen tutkinto-ohjelman opintosihteerin Maija Ohvon hoidettavaksi.
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Kopulan kotisivut ja nettiyhteisöt
Kopulan nettisivut löytyvät osoitteesta http://jarjestot.uta.fi/kopula. Sivut luotiin vuosi sitten täysin
uudelleen, ja sivujen ajantasaisuuteen panostettiin. Vuoden 2014 aikana sivujen päivittely hidastui.
Sivut toimivat tiedotuskanavana nykyisille opiskelijoille esimerkiksi tenttiarkiston ja vanhojen Suomi-ilmiöiden muodossa, tietopankkina suomen kielen opiskelua harkitseville ja lähteenä nykyisen
hallitusten jäsenten yhteystietoja, sähköpostilistojen liittymisohjeita ja haalarimerkkejä etsiville. Kopulan Facebook ryhmässä tiedotettiin tärkeistä Kopulan tapahtumista ja tilaisuuksista, jotka jollakin
tavalla suomen kielen opiskelijoihin liittyivät, sekä muista ilmoitusluontoisista asioista kuten ainejärjestölehden ilmestymisistä ja kyselyistä. Facebook-ryhmä on toiminut luontevana ja helposti lähestyttävänä osana tiedotusta.

Ilmoitustaulu
Ilmoitustaulua on käytetty yhdistyksen kokouksista ilmoittamiseen sekä tapahtumien mainostamiseen. Myös ajantasainen hallitus ja tenttikuori, johon tenttiarkistoon tahdottavia tenttejä voi tuoda,
löytyvät ilmoitustaululta. Ilmoitustaulun luota löytyy myös ainejärjestön lehtiä, jotta ne ovat helposti
opiskelijoiden saatavilla.

Suomi-ilmiö
Kopula ry:n lehden Suomi-ilmiön toimittamista varten perustettiin päätoimittajan johdolla työryhmä
keväällä 2014. Suomi-ilmiö ilmestyi vuonna 2014 kevätlukukaudella toukokuussa ja syyslukukaudella joulukuussa. Syyslukukauden lehti oli ensimmäinen uuden päätoimittajan johdolla. Lehtiä
ideoitiin ja kirjoitettiin työryhmän voimin, mutta tekstejä saatiin myös muilta kopulalaisilta. Lehtiin
tuli tekstejä laidasta laitaan, mutta niissä raportoitiin myös Kopulan ajankohtaisista tapahtumista:
esimerkiksi sitseistä, fuksigaalasta ja työelämäpäivästä. Kevään numeroon mainostajia ei saatu,
syksyn lehteen saatiin puolen sivun mainos Nykysuomen seuralta hintaan 50 €. Kevään numero
painettiin värikansilla. Lehdessä oli 30 A4-kokoista sivua ja hinnaksi tuli 169 €. Syksyn numero
painettiin kokonaan mustavalkoisena, sivuja oli 24 ja hinnaksi tuli NSS:n mainoksen jälkeen 116,69
€. Yhteensä Suomi-ilmiöihin meni rahaa 285,69 €. Molemmat lehdet painatettiin Juvenes Printillä
Tietotalolla ja painosmäärä molemmissa numeroissa oli 80 kappaletta. Lehteä mainostettiin Kopu-

10

lan sähköpostilistalla ja Facebook-ryhmässä ja se oli haettavissa suomen kielen tutkinto-ohjelman
sekä Kopulan ilmoitustaulun alta.

Sosiaalipoliittinen toiminta
Sosiaalipoliittinen vastaava seurasi SOPOS-sähköpostilistaa ja tiedotti sen tärkeimmistä asioista
järjestön jäsenille sähköpostitse. Sosiaalipoliittinen vastaava järjesti Kopula ry:n ja Teema ry:n välisen verenluovutuskilpailun loka-marraskuussa Veripalvelun VeriRyhmien kautta. Verenluovutukseen osallistui runsaasti kopulalaisia, ja ainejärjestömme hävisi niukasti vain neljällä luovuttajalla.
Verenluovutuksesta pyritään luomaan jatkuva perinne. Kopula ry pyrki myös järjestämään uudestaan vuonna 2013 toteutetun vanhusten kanssa ulkoilu -tapahtuman, mutta toteutus siirtyi kuluvalle
vuodelle.

Kulttuuritoiminta
Kopula ry järjesti jäsenien yhteisen retken Pakkahuoneelle katsomaan esitystä Ruutia ja ristipistoja, joka oli vuoden 2014 NääsPeksi. Kopula käytti kulttuuribudjettinsa lippukuluihin, jotta Kopulan
jäsenten oma osuus lipun hinnasta olisi mahdollisimman pieni. Retkeen osallistui 10 jäsentä.

Osma
Kevään 2014 Osmaa juhlittiin Jyväskylässä 14.–16. maaliskuuta. Kopulaa tapahtumassa edusti
Meri Lindeman. Perjantaina tapahtuma alkoi perinteikkäästi yhteisellä luennolla Fennicumissa,
minkä jälkeen pidettiin Osma ry:n ja sen hallituksen kokoukset Opinkiven saunalla. Kokousten jälkeen saunottiin, syötiin ja juotiin vapaamuotoisemmissa merkeissä. Lauantain ohjelma alkoi lounaalla, jonka jälkeen pidettiin Osma-turnaus. Kopula ei valitettavasti osallistunut kisailuun yhden
hengen joukkueellaan, joten pokaali meni Helsingin Siula ry:lle. Illalla vietettiin Turistina Jyväskylässä -sitsejä ylioppilaskylässä, ja viikonloppu päättyi sunnuntain brunssiin.
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Syksyllä 2014 Joensuussa Osma-viikonloppu alkoi kampusesittelyllä ja professori Marjatta Palanderin luennolla itäsavolaisen yksilömurteen seuruututkimuksesta ja muista ajankohtaisista hankkeista. Illalla siirryttiin Metrialle syömään ja sosialisoimaan ja sieltä matka jatkui ravintola Palaveriin. Lauantaina yliopistolounaan jälkeen pidettiin Osma ry:n ja sen hallituksen kokoukset, jonka
jälkeen kisailtiin Osma-turnaus. Illalla järjestettiin perinteisesti sitsit, ja sunnuntaina nautittiin brunssista. Joensuussa Kopulalla ei ollut edustajia paikalla.

Huvitoiminta
Kopulan saunailta järjestettiin 13. maaliskuuta Mikontalon kerhohuoneella Hervannassa. Erityistä
teemaa ei ollut, vaan tarkoituksena oli viettää aikaa yhdessä saunoen ja pelaillen lautapelejä.
Jäseniä oli paikalla yhteensä 15. Saunailta järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa (pitkään aikaan), ja
siitä ajateltiin tehdä perinne. Myöhemmin keväällä, 10. huhtikuuta, Kopula järjesti huvimestarin ja
vapaaehtoisista koostuvan sitsitoimikunnan johdolla sitsit TTY:n Bommarissa, ja edelliskevään
tavoin myös nämä sitsit päätettiin järjestää yhteistyössä automaatiotekniikan opiskelijoiden killan
Autekin kanssa. Tapahtumaan osallistui noin 30 Kopulan jäsentä sekä kymmenkunta autekilaista.
Autekilaisten vähäinen lukumäärä selittyy sillä, että sitsejä vietettiin juuri ennen vappua, jolloin
teekkareilla on tavallisesti paljon muutakin ohjelmaa. Molemmat järjestöt osallistuivat kuitenkin yhtä
suurella panostuksella tapahtuman järjestelyihin. 24. huhtikuuta vuoden 2013 tuutorit järjestivät
oman tuutorointiurakkansa päätteeksi fuksigaalan Domus-klubilla. Juhlassa kruunattiin Vuoden
fuksi -tittelillä eniten fuksipassiinsa tapahtumamerkintöjä kerännyt opiskelija. Muutoin ilta kului
yhteisen illanvieton merkeissä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä tapahtumassa oli paikalla 18
ihmistä ja siitä ajateltiin tehdä perinne.

Alkusyksystä huvitoiminta keskittyi uusien opiskelijoiden tuutorointiin. Ensimmäinen koko Kopulan
yhteinen tapahtuma syksyllä oli pubirundi 17. lokakuuta. Paikalla oli kahdeksan opiskelijaa, jotka
kiersivät tamperelaisia ravintoloita rennoissa merkeissä. 19. marraskuuta järjestettiin vuoden toiset
sitsit, tällä kertaa pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainekerho Svenssoneiden kanssa. Teemana oli merimiehet, ja sitsit pidettiin TTY:n ravintola Zipissä. Paikalla oli reilut 60 sitsaajaa.
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Liikunta

Keväällä 2014 Kopulassa heräsi kiinnostusta Megazone-kokeiluun, jonka järjestäminen kaatui kuitenkin vähäiseen osanottajamäärään. Myös paintball keräsi kiinnostusta. Syksyllä 2014 kevään
hiljaisuudesta oppineina Kopulassa järjestettiin sähköpostikysely, jossa kartoitettiin halukkaiden
liikuntatoiveita. Osallistuneet mainitsivat perinteisten lajien lisäksi harvinaisempien lajien lajikokeiluja. Lajikokeilutoiveiden perusteella äänestettiin, kokeillaanko Megazonea, tankotanssia vai seinäkiipeilyä. Megazone saavutti suurimman suosion ja tätä lajikokeilua tuettiin liikuntabudjetista joulukuussa.

Tasa-arvotoiminta

Vuoden 2014 aikana tasa-arvovastaava tiedotti tärkeimmistä asioista Kopulan sähköpostilistalle.
Useimmiten kyse oli tapahtumien mainostamisesta, kuten esimerkiksi Naiskulttuuripäivät ja erilaiset tasa-arvoisuuteen liittyvät luennot. Tasa-arvovastaavuuteen liittyy myös reilun kaupan tuotteiden käyttöön kannustaminen Kopulan tapahtumissa ja esimerkiksi viikoittaisilla päiväkahveilla.

Ympäristötoiminta
Ympäristövastaava tiedotti vuoden 2014 aikana sektorinsa asioista ja kertoi opiskelijoille esimerkiksi yliopiston vaihtotoreista ja kierrätyshuoneesta. Lisäksi ympäristövastaava huolehti siitä, että
Kopula käyttää tarjoiluissaan reilun kaupan tuotteita tekemänsä ympäristölupauksen mukaisesti.
Lupauksen mukaisesti päiväkahveilla käytetään kestoastioita kertakäyttöastioiden sijasta. Kopula
on ilmoittautunut mukaan Tampereen yliopiston Reilu korkeakoulu -hankkeeseen ja on edelleen
virallisesti Reilu ainejärjestö.
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Kansainvälinen toiminta
Vuonna 2014 Kopula teki kv-toiminnan saralla yhteistyötä kirjallisuudenopiskelijoiden ainejärjestö
Teeman kanna. Kevätlukukaudella kv-toiminta oli vähäistä, koska suomen kielen ja kulttuurin ohjelman vaihto-oppilaita saapui vain yksi. Kevätlukukaudella vaihto-opiskelijoiden määrä on aina
vähäisempi kuin syksyisin, joten tämä oli odotettavaa. Kv-toiminta tapahtui siis lähinnä ruohonjuuritasolla kv-tuutorin ja -tuutoroitavan välillä. Vaihto-opiskelijamme kävi aina silloin tällöin Kopulan
tapahtumissa, joten tuutorointi vaikutti onnistuneelta, ja tuutori itsekin raportoi, ettei ongelmia oikeastaan ollut.
Maaliskuussa järjestettiin infotilaisuus kv-tuutoroinnista kiinnostuneille. Osallistuneita oli järjestäjien
lisäksi yksi. Uusia tuutoreita saatiin kuitenkin rekrytoitua kuusi. Vaihto-opiskelijoita syksylle saapui
neljä, joten kaikille tuutoreille ei riittänyt syksylle omaa tuutoroitavaa. Kaksi tuutoreistamme ohjattiin
tuutoripankkiin.
Syyskuussa vaihto-opiskelijoille ja kv-tuutoreille avattiin yhteinen Facebook-ryhmä kommunikoinnin
ja tapahtumisista uutisoinnin helpottamiseksi. Ryhmästä olikin paljon hyötyä, ja alkusyksystä järjestettiin lautapeli-ilta Bar K:ssa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista osallistui. Marraskuussa järjestettiin
elokuvailta, johon ei kuitenkaan jostain syystä riittänyt osallistujia.

Merkit, haalarit ja t-paidat
Vuonna 2014 merkkejä myytiin menestyksekkäästi monissa erilaisissa tapahtumissa, kuten Kopulan päiväkahveilla, Tampereen yliopiston Avoimien ovien päivänä ja avajaisissa, Kaupunkisuunnistuksessa ja muissa Tamyn järjestämissä tapahtumissa sekä joissakin opiskelijatapahtumissa, kuten merkkimarkkinoilla TTY:llä.
Vuosi 2014 oli menestyksekäs myös siksi, että pitkään kaapissa lojuneet Kopulan t-paidat saatiin
syksyllä taas myyntiin. Alkusyksystä päätettiin, että vanhat t-paidat tulee myydä pois ennen kuin
voidaan hankkia uusia. Niitä (kuten myös haalarimerkkejä) myytiin muun muassa yliopiston avajaisissa Kopulan ständillä viiden euron kappalehintaan. Tutkinto-ohjelman henkilökuntakin innostui
Mikael Agricola -aiheisista t-paidoista.
Keväällä Kopula sai uuden järjestön nimeä kantavan haalarimerkin valikoimiinsa. Uutta merkkiä on
myyty kiitettävästi. Haalarimerkkivalikoima koostuu Kopulan omien merkkien lisäksi myös muiden
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yliopistojen suomen kielen ainejärjestöjen merkeistä. Syksyllä tilattiin lisää Kopulan omia merkkejä
niiden suuren menekin vuoksi.
Merkkejä on mainostettu Kopulan ilmoitustaululla, sähköpostilistoilla, nettisivuilla sekä Facebookryhmässä, ja niiden kaikkien kautta on tullut hyvä määrä yhteydenottoja ja tilauksia.
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