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TAPAHTUMAT 

 

PYHÄN YKSISARVISEN BILEET 

15.3. juhlitaan Pyhän Patrickin päivää yksisarvisten kera! Tuttuun tapaan Nightclub Callesta löytyy 

opiskelijan kukkarolle ystävälliset ja yllättävän vihreät juomat ja tanssittavaa musiikkia soittava dj. Pu-

keudu vihreään ja tule juhlistamaan alkavaa kevättä! 

Callen ovet aukeavat klo 23! 

 

Ennakkoliput myynnissä Talonpojankadun kampuksen aulassa 

Ma 13.3. klo 10-13 

Ti 14.3. klo 10-13 

Ke 15.3. klo 10-13 

 

Ennakkoliput 4/6 € 

Liput ovelta 5/7 €. 

 

COPSA-TUNTI 21.3. 
Opiskelijakunta COPSA järjestää keväällä 2017 COPSA-tunteja, jotka keskittyvät opiskelijoiden edun-

valvontaan. 

Kevään toinen COPSAtunti järjestetään 21. maaliskuuta klo 16:00 alkaen Talonpojankadun 

kampuksella, luokkatilassa 1009. Ilmoittaudu mukaan 

osoitteessa https://www.lyyti.in/COPSAtunti_1594 

Opinto-ohjaaja Satu Hangasmaa tulee COPSAtunnille kertomaan opiskelijan tukeen liittyvistä 

asioista ja opintotukilautakunnasta. Minkälaisia muutoksia opiskelijaan tukiin on tulossa? Miten 

opintotukihakemukset käsitellään? Miten kesäopintoihin saa tukea? Näihin ja muihin kysymyksiin saat 

vastauksen COPSA-tunnilla! 

Voit lähettää ennakkokysymyksiä seuraavan linkin kautta: https://www.webropolsur-

veys.com/S/799A40A662056463.par 

 

Osallistujille kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 

 

 

 
 

http://www.copsa.fi/
https://www.lyyti.in/COPSAtunti_1594
https://www.webropolsurveys.com/S/799A40A662056463.par
https://www.webropolsurveys.com/S/799A40A662056463.par
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ALAJAOSTOT 

 

KOU 
15.3. KOUn lentopallovuorolle saapuu jälleen Kokkolan Tiikereitä pelaamaan, saavu sinäkin! 

 

KOUn liikuntavuorot  

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 

 

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 21.3. ja 3.4. kello 14:00. Puikkoklubeilla on mahdollista saada opas-

tusta esimerkiksi kantapään tekemiseen ja nauttia kutomisesta sosiaalisena tapahtumana.  

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. 

 

VIETÄ PÄIVÄ JOHTAJAN SEURASSA – TUHAT NUORTA JOHTAJAA -KAMPANJA 
Mitä johtaja tekee? Mikä on johtajan tärkein taito? Miten johtajasta tuli johtaja? 

Tuhat nuorta johtajaa -kampanja tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada vastauksia näihin ja moniin mui-

hin kysymyksiin. 

 

Pääset seuraamaan johtajan työtä yhden päivän ajaksi. Tehtäväsi on tarkkailla, mitä johtajuus tarkoittaa 

käytännössä ja millaisia taitoja työelämässä tarvitaan. Osallistut tapaamisiin, todistat päätöksentekoa, 

näet henkilöstöhallintoa tai seuraat muita johtajan työpäivään liittyviä asioita. Saat myös eväitä oman 

työurasi rakentamiseen. 

  

Pohjanmaan Kauppakamari, Kokkolan Nuorkauppakamari ja YES-verkosto järjestävät yhdessä Tuhat 

nuorta johtajaa -kampanjan Kokkolassa toukokuussa viikolla 19 (8.-12.5.2017). 

http://www.copsa.fi/
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Miten haet mukaan? 

  

Voit hakea mukaan, jos olet 17 - 24-vuotias ja opiskelet lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikor-

keakoulussa tai yliopistossa. Seurattavat johtajat edustavat erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta. 

  

Hae mukaan täyttämällä hakulomake sivulla http://1000nuortajohtajaa.fi/opiskelijoille 

Valitse osallistumisvaihtoehdoksi toukokuu viikko 19 (silloin kampanja toteutetaan Kokkolassa). 

Haku päättyy 7.4.2017. Saat tiedon, oletko valittujen joukossa, noin kuukautta ennen toteutusajankoh-

taa. 

  

Lisätiedot: 

1000nuortajohtajaa.fi 

 

WYKYPÄIVÄ VAASASSA 22.3. 
WYKYPÄIVÄ 2017 RANTAUTUU JÄLLEEN KESKELLE LÄNSIRANNIKON HELMEÄ JA SE PALAA 

ENTISTÄ KUUMEMPANA JA KOSTEAMPANA! 

 

RASTIRATA: 

Vedä haalarit jalkaan, kokoa komppaniasi kasaan ja suuntaa rastiradalle kisailemaan maineesta, kunni-

asta ja maallisesta mammonasta. 

ALLASBILEET: 

Rankan ratakilpailun jälkeen on aika siirtyä Tropiclandian kuumana höyryävien altaiden lämpöön naut-

timaan kylmistä virvokkeista ja kuumista rytmeistä DJ Joakim Mattsonin siivittämänä. Nyt jos koskaan 

on aika päästä vesipeto irti! 

JATKOBILEET: 

Kun viimeistekin vesipisarat on kuivattu iholta, on aika jatkaa nesteytystä Vaasan legendaarisimmassa 

yökerho Fontanassa. Nämä bileet takaavat jokaiselle juhlijalle ikimuistoisen (tai vähintään hämärän 

muistijäljen jättävän) kokemuksen. Illan aikana lavan ottaa haltuun myös hip hop –trio Lyömättömät! 

 

MITÄ: WYKYPÄIVÄ 2017 

MISSÄ: Tropiclandia & Fontanaclub @Vaasa 

MILLOIN: torstai 6.4.2017 

SISÄLTÖ: rastirata, allasbileet, jatkobileet 

JOUKKUEET: 4-6 hlö tiimi ja paras palkitaan ;) 

LIPUNMYYNTI: Lipun hinta 24€. Lippuja voi ostaa 2 kpl/hlö.  

 

 

 

Yleinen lipunmyynti: 

http://www.copsa.fi/
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torstai 9.maaliskuuta, klo 13 bailataan.fi  

linkki: https://bailataan.fi/#!/events/471bc236-d4ac-45d0-b559-83d51e1a0ed5 

 

Facebook – tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1193075687435102/ 

 

http://www.copsa.fi/
https://bailataan.fi/#!/events/471bc236-d4ac-45d0-b559-83d51e1a0ed5
https://www.facebook.com/events/1193075687435102/

