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Kopeda ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 
 

Yleistä 

 

Kopeda - Kotitalouspedagogiopiskelijat ry on Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä 

tiedekunnassa opettajankoulutuslaitoksella kotitalousopettajan- ja kotitaloustieteen koulutuksissa 

opiskelevien opiskelijoiden ainejärjestö, jonka jäsenmäärä on noin 280. Kopeda tekee 

edunvalvontaa jäsentensä puolesta ja järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ympäri vuoden. 

Kopeda osallistuu myös opintojen kehittämiseen ja seuraa alallamme tapahtuvaa kehitystä. Kopeda 

tekee yhteistyötä koulutuksen henkilökunnan, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 

yhteistyöjärjestö Condus ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Näiden lisäksi yhteistyötä tehdään 

Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen, HYYn, SOOLin (Suomen 

Opettajaksi Opiskelevien Liiton) ja Kotitalousopettajien liiton kanssa. 

 

 

Vuosi 2013 

 

Kopedan toimikaudella 2013 jatkettiin hyvää linjaa edunvalvonnassa. Kopedalla oli omat 

opiskelijaedustajansa niin opettajankoulutuslaitoksella kuin käyttäytymistieteellisessä 

tiedekunnassakin. Kopeda oli aktiivisesti edustettuna koko vuoden ajan opintoihin liittyvissä 

kokouksissa ja tapahtumissa. 

 

Vuoden suurimpia tapahtumia olivat Kilta-salissa juhlittu Kopedan 62. vuosijuhla tammikuussa ja 

lokakuussa järjestetyt Kopedan syyssitsit Alina-salissa. Kaudella 2013 juhlia järjestettiin aktiivisesti 

myös yhteistyöjärjestöjen kanssa. Perinteikkäät Kesäsitsit Fyysikkokillan ja uudet Ratikkasitsit 

Koneinsinöörikillan kanssa olivat molemmat menestyksekkäitä tapahtumia.  

 

Kopedan fuksit olivat aktiivisia syksyllä 2013. Kopedan fuksitapahtumat keräsivät paikalle uusia 

kotitaloustieteen opiskelijoita. Fuksit olivat kiinnostuneita Kopedan toiminnasta ja osallistuivat 

mielellään erilaisiin tapahtumiin koko syksyn ajan. Fuksien kiinnostus toimintaa kohtaan näkyi 

myös vuosijuhlatoimikunnan toimintaan osallistumisena. Vuosijuhlatoimikunta työskenteli tiiviisti 

syksyn 2013 ajan järjestäen tammikuussa 2014 juhlittavaa Kopedan 63. vuosijuhlaa.  

 

Vuonna 2013 jatkettiin Kopedan viestinnän kehittämistä. Viikoittain ilmestyvää jäsentiedotetta 

kehitettiin selkeämmäksi ja informatiivisemmaksi. Kopedan Facebook-ryhmän käyttöä pyrittiin 

laajentamaan niin, että jäsenistö saisi tietoa tapahtumista ja edunvalvontaan liittyvistä seikoista 

entistä vaivattomammin. Ainejärjestöelämästä kertovaa Kopedasta Kuuluu -blogia päivitettiin 

aktiivisesti, näin jäsenistöllä oli keino seurata mitä Kopedassa tapahtuu. 

 

Monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi kopedalaiset tarjosivat tarjoilu- ja ruoanvalmistusapua. 

Vuonna 2013 Kopeda työskenteli monien järjestöjen juhlissa. Keikkatoiminta toi kopedalaisille 

ammatillista kokemusta ja iloa yhdessä toimimisesta. Tieto asiantuntevasta ja luotettavasta 

toiminnastamme on tuonut meille näkyvyyttä ja hyvää mainetta muiden järjestöjen piirissä. 
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Keikkatoimintaa tehtiin yhteistyössä myös alamme järjestöjen kanssa. Tämä mahdollisti entistä 

monipuolisemman ammattitaidon kehittymisen keikkatoiminnan ohessa.  

 

Kopeda jatkoi kahvin- ja teenkeittomahdollisuuden tarjoamista jäsenilleen koulutuksen taukotilassa. 

Opiskelijat saivat mahdollisuuden tilata syksyllä työkenkiä Kopedan kautta. Kopedan päivystykset 

jatkoivat tuttuun tapaan jäsenistöpalveluna koulutuksemme tiloissa. Kopedan omaa astiastoa 

vuokrattiin kaudella 2013.  

 

Yhteistyötä kuten excursioita ja muuta suhdetoimintaa tehtiin aktiivisesti sekä uusien että vanhojen 

yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyö erityisesti toisten ainejärjestöjen kanssa koettiin molemmin 

puolin hyödylliseksi ja antoisaksi. Yhteistyökumppaneita olivat opiskelija- ja ammatilliset järjestöt.  

 

 

Edunvalvonta 

 

Kopedan opintovastaava osallistui kotitalousopettajan koulutuksen kehittämisryhmän kokouksiin. 

Hän toimi linkkinä opiskelijoiden ja opettajakunnan välillä, tiedotti koulutuksen ajankohtaisista 

asioista Kopedan kokouksissa, viikkotiedotteissa ja Kopedan blogissa sekä vei opiskelijoiden 

palautetta opinnoista henkilökunnan kokouksiin.  

 

Kaudella 2013 Kopeda järjesti Viiniä & Valitusta illan yhdessä kotitalousopettajankoulutuksen 

henkilökunnan kanssa. Tapahtumassa opiskelijat ja henkilökunta pohtivat koulutukseen liittyviä 

seikkoja ja niiden kehittämistä parempaan suuntaan. 

 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ja opintoasiaintoimikunnassa sekä 

opettajankoulutuslaitoksen laitosneuvostossa ja kotitalous- ja käsityönopettajankoulutuksen 

valintatoimikunnassa oli mukana Kopedan edustaja. Myös erilaisissa opetuksen kehittämiseen 

liittyvissä työryhmissä oli mukana kopedalaisia, jotka toivat opiskelijoiden näkemyksen esille ja 

ajoivat opiskelijoiden etuja. Kopeda koordinoi edustajien hakumenettelyitä ja tiedotti vapaista 

paikoista.  

 

Kopedalaiset tekevät edunvalvontatyötä myös kotitalusopettajien liiton toimikunnissa. Kopedan 

kautta valitut opiskelijaedustajat vaikuttivat aktiivisesti eduskunnan kotitalouden tukirenkaassa ja 

FIN-IFHE:ssa. Myös näissä tahoissa toimiminen on tärkeää edunvalvontaa, sillä tätä kautta 

opiskelijmme saavat tietoa kotitalousalan ajankohtaisista aiheista. 

 

 

Hallitus ja kokoukset 

 

Kopedan kauden 2013 hallitus koostui iloisista ja energisistä opiskelijoista. Hallitus työskenteli 

aktiivisesti yhdistyksen ja sen jäsenten puolesta. Kopedan hallituksen kokouksia pidettiin kauden 

aikana yhteensä 20, noin kaksi kertaa kuussa.  Tämän lisäksi pidettiin sääntömääräiset yhdistyksen 

kokoukset. Kokoukset pidettiin hyvässä hengessä kahviherkuista nauttien. Hallituksen jäsenet 

osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Hallituksen ryhmähenkeä vahvistettiin muun muassa 
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hallituksenvaihtokaronkassa ja järjestämällä kämppäkierros. 

 

Kokouksissa oli usein mukana  hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Kokouksiin osallistui vierailijoita 

muista järjestöistä esimerkiksi HYALista ja SOOLista. Myös kotitaloustieteen tuutorit osallistuivat 

hallituksen kokouksiin. Tämä varmisti sen, että fuksien kanssa jatkuvasti toimineet tuutorit olivat 

vahva linkki fuksien ja Kopedan välillä.  

 

 

Tiedotus  

 

Kopeda kertoi jäsenilleen tapahtumistaan ja toiminnastaan kokouksissa, sähköpostilistalla, internet-

sivuilla, ilmoitustaululla sekä internetin Facebook-ryhmässä. Tiedotuksen kehittämistä jatkettiin 

kauden 2013 aikana. Tiedotusta pyrittiin selkeyttämään ja muokkaamaan jäsenystävällisemmäksi, 

niin, että kaikki tarvittavat tiedot Kopedan toiminnasta olisivat helposti ja hyvissä ajoin jäsenistön 

saatavilla. Tiedotusta toteutettiin useilla tiedotuskanavilla niin, että se herätti jäsenistön 

mielenkiinnon seurata Kopedan ajankohtaisia asioita. Tämän lisäksi uudet opiskelijat saivat hyvissä 

ajoin tietoa Kopedasta Helsingin yliopiston hyväksymiskirjeen mukana. 

 

 

Suhdetoiminta 

 

Kaudella 2013 yhteistyötä tehtiin aktiivisesti Opettajankoulutuslaitoksen ja koulutuksemme 

henkilökunnan kanssa. Lisäksi edunvalvontaa toteutettiin ja tapahtumia järjestettiin yhteistyössä 

tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö Condus ry:n ja tiedekuntamme muiden ainejärjestöjen 

kanssa. Heitä kutsuttiin mukaan osallistumaan esimerkiksi Kopedan järjestämiin elämyksiin ja 

muihin tapahtumiin.  

 

Kopeda lähetti edustajansa SOOLin tarjoamiin erilaisiin koulutustapahtumiin, jotka käsittelivät 

esimerkiksi järjestötoimintaa ja koulutuspolitiikkaa. Näistä koulutuksista kopedalaiset saivat 

arvokasta tietoa ja kokemusta, joista on tulevaisuudessa hyötyä. Lisäksi Kopedan edustajat 

vaikuttivat SOOLin liittokokouksessa viime keväänä. SOOLin Talvipäivillä oli runsaasti 

kopedalaisia, jotka edustivat keltaisissa haalareissaan näkyvästi muiden Suomen opettajaksi 

opiskelevien joukossa. Kopedalaisia osallistui myös HYYn järjestämiin koulutustilaisuuksiin, jotka 

koettiin hyödyllisiksi. 

 

Perinteeksi muodostunutta yhteistyötä jatkettiin Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun 

Sähköinsinöörikillan, Tietoinsinöörikillan, Tuotantotalouden killan, Koneinsinöörikillan sekä 

Fyysikkokillan kanssa pöytäjuhlien ja muun virkistystoiminnan merkeissä. Fyysikkokillan sekä 

bioinformaatioteknologian kilta Inkubion kanssa juhlittiin yhteisiä Wappusitsejä, joiden 

järjestelyistä Kopeda yhdessä kiltojen kanssa vastasi. Kuten edellä mainittujen kiltojen, myös 

muiden yhteistyöainejärjestöjen vuosijuhliin lähetettiin edustajat Kopedasta ja Kopedan vuosijuhliin 

saapui vastavuoroisesti edustajia yhteistyöjärjestöistä. Kaudella 2013 järjestettiin menestyksekkäät 

Ratikkasitsit yhdessä Koneinsinöörikillan kanssa.  
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Fuksi-/Tuutoritoiminta 

 

Tiedekunnan tuutoreiksi valittiin neljä kopedalaista, jotka osallistuivat keväällä tiedekunnan 

järjestämiin tuutorikoulutuksiin. Kevään aikana he kokosivat uusille opiskelijoille fuksioppaan, 

Kopinan, jossa he kertoivat opiskelusta laitoksellamme ja opiskelijaelämästä Helsingissä. Syksyllä 

tuutorit tutustuttivat fuksit opiskeluun ja opiskelijaelämään. Kopeda järjesti ainejärjestöinfon, jonka 

yhteydessä tarjottiin lounas. Ensimmäisen viikon aikana fukseille järjestettiin myös Kopedan  

fuksipiknik. Tänä vuonna fukseille järjestetyt rapujuhlat keräsivät reippaasti osallistujia. 

Tapahtumassa heitä perehdytettiin akateemisen juhlakulttuurin saloihin. Näissä tilaisuuksissa 

fukseilla oli mahdollisuus tutustua toisiinsa ja muihin kopedalaisiin. Fuksit osallistuivat aktiivisesti 

syksyn aikana järjestettyyn Kopedan fuksitoimintaan. Lisäksi fuksit hankkivat omatoimisesti 

Kopedan haalarit itselleen.  

 

Vuonna 2013 Condus ry järjesti fuksiaiset  ja Kopeda osallistui muiden tiedekunnan ainejärjestöjen 

tavoin näiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Tuutorit olivat Kopeda-aktiiveja joten heillä oli 

tietämystä ja innostusta jaettavaksi uusille opiskelijoille ja he pystyivät omalla esimerkillään 

innostamaan uusia toimijoita Kopedan toimijajoukkoon. Onnistuneen tuutoroinnin tuloksena monet 

fuksit osallistuivat tapahtumiin sekä lähtivät mukaan Kopedan vuosijuhlatoimikuntaan ja vuoden 

2014 hallituskokoonpanoon. 

 

 

Tapahtumat ja excursiot 

 

Kopeda järjesti vuonna 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti monipuolisia tapahtumia 

jäsenistölleen (ks. toimintakalenteri 2013). Juhlatapahtumien pääpaino oli akateemisen 

juhlaperinteen ylläpitämisessä, mutta muitakin tapahtumia järjestettiin yhteistyössä muiden 

järjestöjen kanssa. Esimerkiksi marraskuussa järjestetyllä kakkukurssilla ja erilaisissa 

liikunnallisissa tapahtumissa pyrittiin tarjoamaan jäsenistölle juhlien lisäksi myös muuta 

virikkeellistä toimintaa. Kauden aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa muun muassa Kopedan 

kirpputori sekä Joulumyyjäiset. Niiden lisäksi järjestettiin perinteiset munkkimyyjäiset. 

 

Kauden aikana excursiovastaava järjesti mielenkiintoisia ja houkuttelevia excursioita alaamme 

liittyviin yrityksiin. Muun muassa excursioilla Väestöliittoon, Ruokatietoon ja Coca-Cola 

Experience Centeriin kopedalaiset pääsivät tutustumaan yrityksiin ja yhdistyksiin, jotka 

tarkastelevat arjen toimintoja eri näkökulmista. Elämysmestari innosti jäseniä mukaan Kopedan 

toimintaan kulttuuritapahtumien avulla, kuten tanssitunneilla, ilmajoogalla ja elokuvakäynneillä.  

 

Toukokouussa HYYn rahoittamana järjestettiin opintomatka Iittalaan. Matkan aikana opiskelijat 

pääsivät tutustumaan Iittalan Lasikylään, Kultasuklaan suklaatehtaaseen sekä Hunaja-Aittaan. 

Opintomatka oli matkalle osallistuneiden opiskelijoiden mielestä erittäin onnistunut ajatellen sen 

hyödyllisyyttä opintojen kannalta. Matkalle kutsuttiin myös koulutuksemme opettajia, muita 

opiskelijoita käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta sekä väkeä kotitalousopettajien liitosta.  
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Kopeda järjesti marraskuussa 2013 edellä mainitun kakkukurssin, joka onnistui mahtavasti. 

Kurssilaiset perehtyivät muun muassa erilaisiin kakunkoristelutekniikoihin ja valmistivat kurssin 

päätteeksi huikeita kakkuja. Kopeda hyödyntää mielellään jäsenistöstä löytyvää ammattitaitoa, joten 

kurssin vetäjänä toimi leipuri-kondiittoriksi valmistunut kopedalainen. Jäsenistön palaute kurssista 

oli positiivista, mikä kannustaa Kopedaa järjestämään ammattitaitoa kehittäviä kursseja jatkossakin. 

 

 

Palvelut jäsenistölle 

 

Kopeda tarjosi jäsenilleen kahvin- ja teenkeittomahdollisuuden koulutuksen taukotilassa pientä 

korvausta vastaan. Päivystysvuoroja järjestettiin koulutuksemme tiloissa aiempien vuosien tapaan. 

Jäsenistölle tarjottiin mahdollisuus kertoa toiveistaan ja huolistaan opintoihin ja Kopedan 

toimintaan liittyen. Hallituksen jäsenet päivystivät vuorotellen yhteensä neljä kertaa vuoden aikana 

ja tarjosivat jäsenistölle maksutta kahvia ja teetä päivystysvuorojen yhteydessä sekä myivät 

haalarimerkkejä ja laulukirjoja. Jäsenistölle tarjottiin syyslukukauden alussa mahdollisuus 

keittiötyökenkien hankintaan Kopedan kautta. Kauden 2013 lopussa toteutettiin jäsenkysely, jolla 

kartoitettiin jäsenistön mielipiteitä ja toiveita Kopedan toimintaan liittyen. Kyselyn tuloksia 

käytetään pohjana tulevien kausien toimintaa suunniteltaessa.   

 

 

Talous 

 

Yhdistyksen tulot muodostuivat kaudella 2013 HYYn toiminta-avustuksesta, muista HYYn 

avustuksista, jäsenmaksuista, omasta varainhankinnasta sekä yritys- ja yhdistyssponsorien tuista. 

Menot muodostuivat pääasiallisesti jäsenille järjestettävistä erilaisista juhlista, tapahtumista ja 

kursseista, haalarien hankintaprojektista, jäsentapahtumien sponsoroinnista sekä fuksitoiminnasta.  

 

 

Kerhot 

 

Me Miehet – kerho 

Kopedan alaisuudessa toimivan Me Miehet –kerhon jäseniä ovat kaikki koulutuslinjan miespuoliset 

opiskelijat ja valmistuneet miespuoliset kotitalousopettajat. Järjestön toiminta on pääosin 

hajautettua ja tilanneriippuvaista. Kerho järjesti jäsenilleen kehitysseminaareja, joissa käytiin 

syvällisiä kehityskeskusteluja alamme ajankohtaisista asioista, sekä siitä mikä on 

mieskotitalousopettajuuden syvin olemus ja tämän hetkinen tila.   

 

Kopeda alumnit –kerho 

Kopeda alumnit –kerho kokoaa yhteen Kopedan entiset aktiivit. Kerho pyrkii vaikuttamaan ja 

toimimaan yhteiskunnallisten asioiden parissa muun muassa opettajankoulutukseen ja 

kotitalousopetukseen liittyen.  
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Kopedan hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2013 

 

Amanda Tala, hallituksen jäsen, puheenjohtaja 

Pyry Nikarmaa, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 

Marjut Hämäläinen, hallituksen jäsen, sihteeri 

Minna Kivinen, hallituksen jäsen, taloudenhoitaja 

Emilia Myllyviita, hallituksen jäsen, opintovastaava 

Saara Niittylä, hallituksen jäsen, keikkavastaava 

Ulla Peuhkuri, hallituksen jäsen, tiedottaja/www-vastaava 

Sandra Snellman, hallituksen jäsen, emäntä  

Tommi Mäki, hallituksen jäsen, SOOL-vastaava, tuutorvastaava 

 

Ella Airola, toimihenkilö, keikkavastaava 

Linni Heino, toimihenkilö, elämysmestari, hupivastaava 

Pipsa Niskanen, toimihenkilö, ympäristövastaava, hupivastaava, ulkovastaava 

Maria Isokoski, toimihenkilö, excursiovastaava 

Olga Santala, toimihenkilö, apuemäntä 

Maija Oja, toimihenkilö, tuutorvastaava 

 

Ville Väärälä, toiminnantarkastaja 

Lauri Lampi, toiminnantarkastaja 

Hanna Virtanen, varatoiminnantarkastaja 

Anna Pitkäkoski, varatoiminnantarkastaja 

 

Ilkka Tuominen, Me Miehet - kerhon yhteyshenkilö 

 

Hanna Kuusisaari, Kopeda alumnit –kerhon yhteyshenkilö 

 

Emilia Myllyviita, Kopedan 62. vuosijuhlamestari 

 

Linni Heino, Kopedan 63. vuosijuhlamestari (vuoden 2014 virka) 

Elina Nieminen, Kopedan 63. vuosijuhlamestari (vuoden 2014 virka) 

 

Muut edustajat vuonna 2013  

 

Condus ry: 

Tommi Mäki (Kopedan yhteyshenkilö, tilatoimikunnan jäsen) 

Elina Nieminen (Kopedan yhteyshenkilö) 

 

Opettajankoulutuslaitoksen laitosneuvosto: 

Elisa Rontu (varsinainen jäsen) 

Antti Kovala (varajäsen) 

 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: 
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Minna Kivinen (varajäsen) 

 

Kotitalous- ja käsityönopettajankoulutuksien valintatoimikunta: 

Elisa Rontu (varsinainen jäsen)  

Minna Kivinen (varajäsen)  

 

Kotitalousopettajien liiton opiskelijajäsenet: 

Perus- ja lukio-opetuksen toimikunta: Maria Isokoski 

Ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen toimikunta: Minna Kivinen 

Kotitalouslehden toimituskunta: Linni Heino, Emilia Myllyviita 

FIN-IFHE neuvottelukunnan edustaja (International Federation for Home economics): 

Satu Rumbin (tammikuu-maaliskuu), Heidi Westerlund (maaliskuusta alkaen) 

 

Eduskunnan kotitalouden tukirengas: 

Emilia Myllyviita 

Tommi Mäki 

 


