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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä
Anni Nyman
Nadja Marjomaa
Essi Kurkinen
Iira Lucenius
Tyttilotta Karjalainen
Leni Kärkkäinen
Heidi Heinonen
Maija Räsänen
Janina Hautamäki
Noora Hoskonen
Elmeri Lemmetyinen
Vili Moisio

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
SOOL-vastaava
tapahtumavastaava
tiedotusvastaava
edunvalvonta 2
yhteistyövastaava
fuksivastaava
liikunta- ja somevastaava
jäsen
jäsen

Eeva Rossi
Johanna Leino

rahastonhoitaja
edunvalvonta

1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–9
1–9
6–16

Poissa

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Nyman avasi kokouksen klo 16.00.
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anni Nyman, sihteeriksi Essi Kurkinen ja
pöytäkirjantarkastajaksi Maija Räsänen sekä äänenlaskijoiksi Iira Lucenius ja
Nadja Marjomaa.
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty viikkoa aiemmin. Lisäksi todettiin, että
paikalla oli puheenjohtaja ja tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutosten jälkeen. Lisätään kohdaksi 11
yhteistyöasiat, kohdaksi 12 liikunta-asiat ja kohdaksi 16 kevätkokous.
Palattiin kohdassa 9 muuttamaan järjestystä siten, että liikunta-asiat käsiteltiin
kohtien 9 ja 10 välissä.
5 Ilmoitusasiat
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Tuutorihaku käynnissä 23.2. asti.
8.2. ohjauksen koulutuksen työelämäpäivä klo 8-16.
15.2. opeainejärjestöjen hallituslaisten hengailuilta Playssa klo 18.
22.2. ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivä.
10.4. tämän kevään järjestöpäivät, joilla Opossumi mukana myymässä merkkejä.

6 Tiliasiat
•
•
•
•
•
•
•

ISYY:n yleisavustus 120 € maksettu. Avustus menee lähinnä pankin
palvelumaksuihin.
Pikapäivystysvuorolla myydyistä merkeistä tuloja 54 €.
Tp-rannekkeet maksettu RaTaTa ry:lle.
Vili Moisio saapui klo 16.10.
Tp-busseista kaksi maksamatta, maksetaan Joraukselle 20.2.
Harkitaan Opossumin tilin siirtämistä yksityisestä tilistä yritys- ja yhdistystiliksi.
Päätettiin hankkia korttimaksupääte Opossumille.

7 SOOL-asiat
•

•

•

•
•

•

Talvipäivät 23.-25.2.
o Lähdössä 50 opo-opiskelijaa, joista 45 bussilla. Opoille oma bussi.
o Vili ja Tyttilotta bussivastaavina.
o Talvipäivät-someskaba #tpopot. Palkinnoksi mietittiin haalarimerkkiä.
o Vili perustaa WhatsApp-ryhmän Talvipäiville osallistuville opoille.
SOOLin teemaseminaari Joensuussa 26.3. klo 13-19
o Helsingistä lähetettävä etäseminaari, jota voi seurata Metrialla.
o Jokaisella kaupungilla oma paikallinen osuutensa, jonka ohjelma olisi
keksittävä. Mietittiin Freeediä, Someta duuniin ja Sara Peltolaa.
o Opossumilla olisi mahdollisuus kahvitukseen/iltapalan järjestämiseen,
harkitaan asiaa.
o Save the date -päivitys someen tapahtumasta.
Soveltuvuuskoekahvitus
o Yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa
o Harkitaan, Maija ottaa yhteyttä muihin ainejärjestöihin asiasta
SOOLin liittokokous Helsingissä 14.-15.4.
o Opossumilta lähtee edustajia
SOOLin järjestökurssi Turussa 17.-18.3.
o Opossumi saa lähettää kolme hallituslaista
o Heidi, Iira ja Nadja nimettiin lähtijöiksi
SOOLin yrittäjyysseminaari maalis-huhtikuussa.
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Sovittiin, että Iira vastaa SOOLin viestinnän välittämisestä Opossumin hallitukselle
ja jäsenille.
Sovittiin, että Anni vastaa SOOLin järjestökyselyyn.

8 ISYY-asiat
•

•

Opossumin ISYY-kummi Susanna Haverinen on pyytänyt palautetta ISYY:n
järjestökoulutuksesta. Lisäksi hän toivoo, että välitetään tietoa
häirintäyhdyshenkilöiden olemassaolosta jäsenistölle.
ISYYn sivuilla on tapahtumakalenteri ainejärjestöjen käytettäväksi. Voisi hyödyntää
tapahtumien järjestämisen ajankohdan päättämisessä.

9 Tapahtuma-asiat
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Presidentinvaalikävely
o Meni hyvin
o Vaalikahvit jatkossa ehkä jossain muualla kuin yliopistolla
Pikapäivystysvuoro
o Meni hyvin
o Merkkejä myytiin paljon ja jäsenistöltä saatiin hyviä ideoita
o Päivystysvuoroja voisi jatkossa pitää silloin tällöin
Viiniä ja vaihtokokemuksia
o Meni hyvin
o Opossumi osallistui kustannuksiin 20 eurolla
CV-paja
o Meni hyvin
Ystävänpäivätapahtuma 14.2. klo 9.30-12.30
o Korttipaja ja mahdollisuus myydä haalarimerkkejä
Talvipäiväsitsit 20.2.
o Loppuunmyyty
o Opossumille ei kuluja
Vuosijuhlasitsit Kerubissa 23.3.
o Järjestelyt hyvällä mallilla
Elmeriltä ilmoitus hallitukselle opo-, erkka- ja lokofukseille suunnatusta
tapahtumasta Metrialla 18.2. Opossumi ry ei osallistu tapahtuman järjestämiseen.
Elmeri poistui klo 17.34
Saimaalta Susirajalle -excursio 19.4.
o Ainejärjestöillä ja harrastekerhoilla ständit Carelialla klo 13-16.30
o Savonlinnalaisten majoittamisesta kyselyä jäsenistölle
o Ainejärjestöt ehkä hengailemaan baareihin illemmalla
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o Lisätietoa myöhemmin
Kuopio-excursio 4.4.
o Osallistujamäärä tulee näillä näkymin olemaan 20 henkeä
o Kohteiksi mietinnässä vankila ja Yrityskylä
o Hinta-arvio noin 20 €/hlö
o Hankeavustus myönnetty excursiota varten
Opossumi goes Veljeni vartija -tapahtuma, Leni hoitaa.
Päätettiin, että Opossumi ry ei osallistu Poikkeuksen kanssa kirppistapahtumaan.
Opex-ilmoittautuminen päättyy 19.2. Anni hoitaa.

Palattiin kohtaan 4 muuttamaan asialistan järjestystä siten, että käsiteltiin kohta 12
liikunta-asiat ennen kohtaa 10 edunvalvonta-asiat. Jatkettiin muuten asialistan
mukaisesti.
•
•
•

Käsiteltiin kohta 12 liikunta-asiat
Noora poistui klo 17.58
Kokoustauko klo 17.58-18.09

10 Edunvalvonta-asiat
•
•

Keskustelua ISYY:n ja SOOLin kannareista.
Ollaan tarkkana yliopiston tekemien päätösten suhteen kampussiirron käytännön
asioissa.

11 Yhteistyöasiat
•

•

Joensuun Pelastakaa Lapset ry haluaisi tehdä yhteistyötä ohjauksen koulutuksen
kanssa. Kaipaavat pienryhmäohjaajia. Opossumi tiedottaa jäsenistöä
mahdollisuudesta.
Freeediin otettu yhteyttä ja palveluun on lisätty oppiaine nimeltä oppilaanohjaus.

12 Liikunta-asiat
•
•
•

Judica, Legio ja Opossumi -liikuntavuorojen lajilista Opossumin someihin.
Noora ottaa selvää Popsi, Poikkeus ja Opossumi -vuorojen lajilistasta.
Mietinnässä palloilutapahtuma keväälle Judican kanssa.
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13 Hallituksen tiimijako
•
•
•
•
•

•

Sihteerin vastuulla yleisavustuksen hakeminen.
Tapahtumavastaavan vastuulla hankeavustuksen hakeminen.
Jäsentarrat rahastonhoitajalla.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat puheenjohtajiston, molemmat
tasavertaisia.
Puheenjohtajiston esitys tiimijaosta:
o Puheenjohtajisto ja rahastonhoito (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja)
o Yhteistyö (tapahtumavastaava, yhteistyövastaava, fuksivastaava)
o Edunvalvonta (edunvalvontavastaavat, SOOL-vastaava)
o Viestintä (sihteeri, somevastaava, tiedostusvastaava)
Esitys hyväksyttiin ja otetaan kokeiluun.

14 Opossumi ry:n nettisivut
•
•
•

Nettisivujen uudistamiseen ollaan valmiita investoimaan rahallisesti.
Pyritään toteuttamaan uudistus touko-kesäkuuhun mennessä.
Viestintätiimi hoitaa.

15 Haalarimerkkikilpailu
•
•

Haalarimerkkikilpailu pystyyn, tarkoituksena äänestää ensi kokouksessa uusi
merkki. Valitun merkin tekijälle palkinnoksi uusi haalarimerkki.
Tyttilotta hoitaa.

16 Kevätkokous
Ke 21.3. klo 18. Essi varaa paikan. Markkinoidaan jäsenistölle.

17 Muut esille tulevat asiat
•
•

Hallitustoiminnan markkinointi jäsenistölle mietintään. Halutaan innostaa jäsenistöä
mukaan.
Mietittiin Opossumin somekanavia.
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18 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään 7.3. klo 16. Essi varaa paikan. Heidi hankkii
kokouseväät.

19 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Anni Nyman päätti kokouksen klo 18.53.

Joensuussa 7.2.2018

_______________________________
puheenjohtaja Anni Nyman

_______________________________
pöytäkirjantarkastaja Maija Räsänen

________________________________
sihteeri Essi Kurkinen

