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1. YLEISTÄ 

  

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry, Kopeda, toimii Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen 

tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksella opiskelevien kotitalousopettaja- ja kotitaloustieteen 

opiskelijoiden edunvalvojana opinto- ja tieteenalaan liittyvissä kysymyksissä. Monipuolisella 

toiminnallaan Kopeda järjestää edunvalvontatehtävien ohella ammatillista kehittymistä tukevaa 

toimintaa ja virkistäytymis mahdollisuuksia sekä ylläpitää opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä. Lisäksi 

vahvistetaan suhteita muihin opiskelijajärjestöihin. 

 

Kauden 2015 aikana Kopeda ylläpitää virkeää perustoimintaa ja kehittää uusia toimintamuotoja ja -

tapoja erityisesti jäsenistön hyvinvoinnin edistämiseksi. Conduksen Rex-klusteria Domus Gaudiumilla 

hyödynnetään toiminnassa monipuolisesti. Kaudella 2015 kehitetään erityisesti Kopedan ja muiden 

ainejärjestöjen ja yhteistyötahojen välistä yhteistyötä.  

 

 

2. EDUNVALVONTA 

 

Edunvalvonta on Kopedan tärkein tehtävä. Vuonna 2015 Kopeda jatkaa aktiivista ja aloitteellista 

edunvalvontaa. Valvomme etuja yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa muun muassa 

Condus ry:n opintotoimikunnassa ja tiedekunnan opintoasiainpäällikön tapaamisissa. Kopeda osallistuu 

tiedekunnan, opettajankoulutuslaitoksen sekä kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksen 

päätöksentekoon ja opintojen kehittämiseen. Kopedan opintovastaava edustaa jäsenistöä koulutuksen 

kehittämisryhmän kokouksissa. Opintovastaava pitää hallituksen ja jäsenistön ajan tasalla opintoihin 

liittyvistä päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Opintovastaava huolehtii, että jäsenistön ääni tulee 

kuuluviin päätöksenteossa. Kopedan hallitus laatii tarvittaessa aloitteita, esityksiä ja kannanottoja 

opintoihin tai muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen.  

 

Kopedalaisia on edustajina tiedekuntaneuvostossa, laitosneuvostossa sekä kotitalousopettajan- ja 

käsityönopettajan koulutusten valintatoimikunnassa ja yliopistokollegiossa. Lisäksi Kopedalla on 

edustajat eduskunnan kotitalouden tukirenkaassa, Kotitalousopettajien liiton toimikunnissa ja FIN-

IFHE:ssa, joka on osa kansainvälistä kotitalousalan kattojärjestöä IFHE:ta (International Federation for 

Home Economics). Kopeda on edustettuna myös käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 

yhteistyöjärjestö Condus ry:ssä, joka valvoo opiskelijoiden etuja tiedekuntatasolla.  
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3. HALLITUS JA KOKOUKSET 

 

Kopedan hallitus johtaa ja suunnittelee Kopedan toimintaa sääntöjen puitteissa. Hallitus valvoo ja on 

vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta. Hallitus on päävastuussa suunnitellun 

toiminnan ja tapahtumien järjestämisestä. Hallitus toimii Kopedan edustustehtävissä hoitaen yhteistyötä 

muiden järjestöjen sekä yhteistyötahojen kanssa.  

 

Sääntömääräiset Kopedan kokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tarvittaessa järjestetään 

ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Kopedan hallituksen kokouksia järjestetään kaudella 2015 

tarvittaessa, noin kaksi kertaa kuukaudessa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille ja niissä on 

kokoustarjoilu. 

 

Kopedan hallituksen jäsenet päivystävät koulutuksen tiloissa yhteensä vähintään neljä kertaa kauden 

2015 aikana. Päivystyksissä myydään haalarimerkkejä ja laulukirjoja. Päivystyksissä välitetään 

jäsenistölle ajankohtaista tietoa Kopedan toiminnasta sekä otetaan vastaan kehittämis- ja 

tapahtumaideoita. Hallitus innostaa jäsenistöä mukaan järjestötoimintaan ja kuuntelee heitä opintoihin 

liittyvissä asioissa myös päivystysten ulkopuolella. Kopeda huolehtii toiminnassaan jäsenistön lisäksi 

myös aktiivitoimijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. 

 

 

4. VARAINHANKINTA 

 

Kopedan pääasiallinen tulonlähde on HYYn toiminta-avustus. Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan 

tarjoamalla työntekijöitä yhteistyötahojen tapahtumiin. Keikkatoiminnan avulla kehitetään jäsenistön 

ammatillisia valmiuksia sekä yhteistyötä. Kopeda tekee varainhankintaa vuokraamalla astiastoaan. 

Kauden 2015 aikana hallitus kartoittaa muita mahdollisuuksia hyödyntää Kopedan astiastoa 

vuokrauksen lisäksi. Kaudella 2015 pyritään lisäksi järjestämään myyjäisiä ja muuta varainhankintaa. 

 

 

5. SUHDETOIMINTA 

 

Kopeda tekee yhteistyötä Kotitalousopettajien liiton sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton 

(SOOL ry) kanssa. Kopedan SOOL-vastaava huolehtii yhteydenpidosta SOOLiin ja toimii 

yhteyshenkilönä järjestöjen välillä. SOOL-vastaava osallistuu SOOL-päivien ja ständien suunnitteluun 

ja toteutukseen. Kopeda lähettää SOOLin liittokokoukseen edustajansa ja kannustaa jäsenistöä 

osallistumaan SOOLin järjestämille kursseille sekä seminaareihin. 

 

Kopeda tekee aktiivista yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa virkistystoiminnan ja ammatillisen 

kehittymisen tukemiseksi. Yhteistyöjärjestöjä ovat Condus ry ja sen jäsenjärjestöt sekä 

Sähköinsinöörikilta, Tietokilta, Tuotantotalouden kilta Prodeko, Koneinsinöörikilta ja Fyysikkokilta 

Aalto-yliopiston Teknillisestä korkeakoulusta. Yhteistyötä pyritään ylläpitämään myös Oikos ry:n ja 

Kotex ry:n kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden järjestöjen kanssa. 
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6. JUHLATOIMINTA 

 

Kopeda ylläpitää vahvoja akateemisia juhlaperinteitä. Juhlien avulla vahvistetaan yhteishenkeä 

opiskelijoiden välillä sekä tarjotaan virkistystä opiskelujen ohessa. Juhlien organisoimisesta ja 

järjestämisestä saa käytännön kokemusta, mikä tukee kotitaloustieteen opintoja. Juhlien avulla myös 

ylläpidetään suhteita yhteistyöjärjestöihin. 

 

Keväällä järjestetään vuosijuhlat, vappupiknik sekä muuta vapunviettoon liittyvää toimintaa, kuten 

Wappusitsit yhteistyössä Fyysikkokillan kanssa. Syksyllä järjestetään rapujuhlat, syyssitsit ja 

pikkujoulut. Lisäksi kiinnostuksen mukaan voidaan järjestää muita juhlia ja illanistujaisia – esimerkiksi 

yhteistyössä toisten järjestöjen tai kotitalousopettajankoulutuksen henkilökunnan kanssa. Kaudella 

2015 lisätään yhteistyötä Kopedan Alumnikerhon kanssa kutsumalla alumneja mukaan tapahtumiin. 

 

 

7. ELÄMYSTOIMINTA 

 

Kopeda tarjoaa erilaisia elämyksiä jäsenistölleen. Kopedan elämykset ovat hauskoja ja rentouttavia 

hetkiä muiden kopedalaisten ja mahdollisten yhteistyöjärjestöjen jäsenten kanssa. Tätä toimintaa 

organisoi Kopedan elämysmestari. Elämyksiä kopedalaisille tarjotaan vähintään neljä kertaa kauden 

2015 aikana. Elämystoimintaa ovat esimerkiksi erilaiset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, kuten 

ooppera- sekä elokuvanäytökset. Liikunnallista elämystoimintaa voivat olla luontoretket tai ohjatut 

ryhmäliikuntatunnit. Kopeda sponsoroi jäsentensä osallistumista elämystoimintaan hallituksen 

päätöksen mukaisesti. Kopeda tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden hankkia keskitetysti lippuja 

erilaisiin opiskelijatapahtumiin, esimerkiksi approihin ja spekseihin. 

 

 

8. EXCURSIOT 

 

Excursiot ovat ammattitaitoa syventäviä vierailuja, joiden avulla luodaan yhteyksiä alan eri yrityksiin 

ja järjestöihin sekä tutustutaan niiden toimintaan. Excursioista on päävastuussa Kopedan 

excursiovastaava. Kopeda pyrkii järjestämään vähintään kolme excursiota kaudella 2015, joista ainakin 

yhden yhteistyössä jonkin muun järjestön kanssa. 

 

 

9. KESÄTOIMINTA 

 

Kopeda järjestää jäsenistölleen kesätoimintaa. Jäsenistöä voidaan aktivoida järjestämällä esimerkiksi 

kesäretkiä tai muuta liikuntaa. Kesällä 2015 järjestetään lisäksi perinteeksi muodostuneet kesäsitsit 

Kopedan aktiivien ja jonkin yhteistyöjärjestön kanssa. Kesätoiminta suunnitellaan keväällä 

kopedalaisten kiinnostuksen mukaan. 
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10. FUKSI- JA TUUTORTOIMINTA 

 

Kopedan hallituksen ja virkailijoiden piiristä pyritään saamaan ainakin yksi tuutori tiedekunnan 

valitsemien opiskelijatuutoreiden joukkoon. Lisäksi Kopeda valitsee tuutorvastaavan, joka toimii 

linkkinä hallituksen ja tuutoreiden välillä huolehtien yhteistyön sujuvuudesta. Tuutoreita kannustetaan 

osallistumaan Kopedan toimintaan, jotta Kopedaan saataisiin jatkossakin innokkaita jäseniä ja 

tapahtumiin aktiivisia osallistujia. 

 

Tuutoreiden avulla aktivoidaan uusia opiskelijoita mukaan Kopedan toimintaan. Kopeda tukee 

taloudellisesti fuksitoimintaa tuutoreiden hallituksen kokouksessa esittämän tuutorointisuunnitelman 

perusteella. Tuutorit laativat tuutorvastaavan avustuksella tuleville fukseille Kopina-lehden, johon 

kerätään ajankohtaista tietoa Kopedasta ja sen toiminnasta, yleisesti opiskelijaelämästä sekä muista 

fukseille hyödyllisistä asioista. Tuutoreita kannustetaan tiedottamaan toiminnasta monipuolisesti. 

Fuksiaiset järjestetään yhteistyössä Conduksen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Lisäksi järjestetään 

muuta fuksitoimintaa, kuten fuksipiknik, rapujuhlat ja Kopedan lounas. Tuutorvastaava huolehtii, että 

uudet opiskelijat saavat tietoa Kopedasta, Conduksesta, SOOLista ja Kotitalousopettajien liitosta. 

 

 

11. MUU TOIMINTA 

 

Kopeda järjestää jäsenistölleen tarvittaessa keskusteluillan sivuaineista ja tutkintorakenteista. Illan 

tarkoituksena on auttaa jäseniä sivuaineen valinnassa ja oman tutkinnon rakenteen ymmärtämisessä ja 

se voidaan järjestää yhteistyössä koulutuksen kanssa. Lisäksi Kopeda pyrkii järjestämään 

ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tilaisuuksia ja kursseja. Kopeda järjestää jäsenilleen 

mahdollisuuden tilata työkengät syyslukukauden alussa. Työkenkiä tarvitaan muun muassa opiskelujen 

aikana ruoanvalmistuksen kursseilla. Kopedan kautta tehdään oppikirjatilauksia, mikäli jäsenistö kokee 

sen tarpeelliseksi. Kaudella 2015 selvitetään mahdollisuuksia myös muille esittelyille, esimerkiksi 

veitsien keskitetylle tilaukselle. 

 

Kopeda järjestää matkan SOOLin Talvipäiville SOOL-vastaavan organisoimana. Kopeda osallistuu 

myös laskiaisen viettoon Ullanlinnanmäellä ja tarjoaa siellä eväät jäsenistölleen. Kopeda pyrkii 

lähettämään edustajan yhteistyöjärjestöjensä vuosijuhliin. Edustajien illalliskortit sekä vuosijuhlalahjat 

korvataan hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Emännistö ylläpitää Kopedan kahvikaappia ja 

huolehtii, että esimerkiksi kahvinkeittomahdollisuus on tarjolla kopedalaisille edulliseen hintaan.  

 

Kopeda tarjoaa kouluille mahdollisuuden hankkia sijaisopettajan opiskelijoistamme. Tätä varten 

Kopeda ylläpitää sähköpostilistaa (sijaislista@kopeda.fi). Sijaislista päivitetään vuosittain. Kaudella 

2015 Kopeda jatkaa varojen keräämistä tulevia 65. vuosijuhlia varten. Kaudella 2015 aloitetaan tiedon 

kerääminen Kopedan tulevaa historiikkia varten. 
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12. KERHOTOIMINTA 

 

Kopedassa toimii Me Miehet -kerho, joka kokoaa yhteen opiskelevat ja valmistuneet miespuoliset 

kotitalousopettajat pääasiassa kehitysseminaarien muodossa. Kopedassa on myös alumnikerho 

valmistuneille jäsenille. Kerhojen toimintaa pyritään tukemaan esimerkiksi sponsoroimalla tarjottavia 

tapahtumiin. Kaudella 2015 lisätään kerhotoiminnan näkyvyyttä esimerkiksi Kopedan kotisivuilla.  


