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TAPAHTUMAT 

 

LUMIPÄIVÄ 

Tervetuloa viettämään kanssamme Lumipäivää 22.2.2017 15.00–17.00! 

 

Jos et tiedä, missä Roskaruka sijaitsee, niin löydät perille tämän linkin avulla:  

https://www.google.fi/maps/place/Suksitie,+Kok-

kola/@63.8492863,23.1450108,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x468748e55ada9767:0xa641c6e0074bcdb3 

 

Ohjelmassa on hauskaa yhdessäoloa, mäenlaskua sekä makkaranpaistoa. Meiltä löytyy muutamia pulk-

kia, mutta voit tuoda myös omasi. Tapahtuma on alkoholiton! 

 

Jotta osaamme varautua sopivalla määrällä makkaraa, ilmoittauduthan tämän linkin kautta:  

https://www.lyyti.in/Lumipaiva_1552/fi  

 

Tapahtuma on ilmainen! 

 

Terveisin, 

COPSA & International Office 

 

 

ALAJAOSTOT 

 

KOU ETSII UUSIA AKTIIVISIA TOIMIJOITA 
Kokkolan Opiskelijaurheilijat, tuttavallisemmin KOU, etsii uusia aktiivisia toimijoita. KOU on opiskeli-

jakunta COPSAn alajaosto, jonka tehtäviin kuuluu liikunta-asiat kuten liikuntavuoroista vastaaminen 

Kokkolassa ja Pietarsaaressa sekä erilaisten urheilutapahtumien järjestäminen. Toiminnasta saa opinto-

pisteiden lisäksi rutkasti kokemusta ja uusia tuttavuuksia. 
 

Lähetä hakemuksesi viimeistään 28.2. osoitteeseen liikuntavastaava@centria.fi. Kerro hakemuksessasi 

vähän itsestäsi, ja miksi haluat mukaan KOUn toimintaan. Kaikki hakijat haastatellaan hakuajan 

päätyttyä. 

 

Lisätietoja antaa: 

 

Tiia Haukilahti, COPSAn hallituksen liikuntavastaava (liikuntavastaava@centria.fi) 

 

http://www.copsa.fi/
https://www.google.fi/maps/place/Suksitie,+Kokkola/@63.8492863,23.1450108,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x468748e55ada9767:0xa641c6e0074bcdb3
https://www.google.fi/maps/place/Suksitie,+Kokkola/@63.8492863,23.1450108,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x468748e55ada9767:0xa641c6e0074bcdb3
https://www.lyyti.in/Lumipaiva_1552/fi
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KOUn liikuntavuorot jäävät myös talvilomalle viikoksi 9! 

maanantai 19.30–20.30 salibandy 

tiistai 16–17 futsal 

keskiviikko 18.30–20.30 lentopallo 

torstai 20–21 koripallo 

perjantai 19–21 futsal/ indoor football 

 

 

COSTO 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden alajaosto COSTO osallistui opiskelijoiden puheenvuorolla sosi-

aali- ja terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun ohjaajien Taitava Ohjaaja-koulutukseen. Veimme 

koulutuksessa ohjaajille palautteet, joita te opiskelijat meille lähetitte opiskelijaohjaajakyselyn kautta.  

 

 

Koulutuksessa heräsi paljon hyvää keskustelua muun muassa tavoite- ja palautekeskustelujen tärkey-

destä, opiskelijoiden ja ohjaajien odotusten esille tuomisesta sekä puhelimen käytöstä työaikana ja yh-

teisistä pelisäännöistä keskustelemisesta. Kiitos kaikille kyselyymme vastanneille, palautteenne on viety 

eteenpäin! Palautteiden pohjalta olemme tehneet ohjaajille vihon, jossa kerrotaan opiskelijoiden koke-

muksista ja annetaan palautteiden pohjalta kehitysideoita ohjaajille. Jaamme vihot koulutukseen osallis-

tuneille, ja viemme niitä myös työyksiköihin Kokkolassa. 

 

COSTOn sitsit sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ovat tulossa tänä keväänä! Seuraa ilmoittelua 

COSTOn Facebook-sivulla. 

 

Kiitos kaikille COSTOn tietovisaan osallistuneille, otetaan joku päivä uusiksi! 

 
 
MUUTA 
 

VILLASUKKAKAMPANJA & PUIKKOKLUBI 
Centria-ammattikorkeakoululla järjestetään tulevana keväänä villasukkakampanja, jonka tarkoituksena 

on toivottaa syksyllä aloittavat ulkomaalaiset opiskelijat tervetulleeksi kotikutoisilla villasukilla. Terve-

tuliaissukkia voi kutoa omalla ajalla, minkä lisäksi Talonpojankadun kampuksella on mahdollista osallis-

tua opastettuihin Puikkoklubeihin 20.3. ja 3.4. kello 14:00. Puikkoklubeilla on mahdollista saada opas-

tusta esimerkiksi kantapään tekemiseen ja nauttia kutomisesta sosiaalisena tapahtumana.  

http://www.copsa.fi/
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Villasukkakampanjaan osallistuville voivat hakea langat Talonpojan kampukselta vahtimestarin infopis-

teestä tai Copsan toimistosta. Valmiit villasukat myös palautetaan näihin paikkoihin. Valmiiden villasuk-

kien mukaan voi liittää terveiset sukkien uusille omistajille. 

http://www.copsa.fi/

