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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä
Eeva Rossi
Nadja Marjomaa
Iida Kukkavuori
Karoliina Räsänen
Anni Nyman
Petra Roiha
Enja Mikkonen
Pirita Mikkola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
tapahtumavastaava
tiedotusvastaava
liikunta- ja fuksivastaava
yhteistyövastaava
SOOL-vastaava

1–12
1–12
1–12
1–12
1–12
1–12
1–12
1–12

Poissa
Johanna Leino
Vili Moisio
Marika Jussila
Veera Ruskomaa

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Rossi avasi kokouksen klo 10.11
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Rossi, sihteeriksi Iida Kukkavuori ja
pöytäkirjantarkastajaksi Karoliina Räsänen ja sekä äänenlaskijoiksi Enja Mikkonen ja
Nadja Marjomaa.
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty. Lisäksi todettiin, että paikalla oli
puheenjohtaja ja tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat
• Kirjaston tilat rempassa viikkoina 26-32 eli heinäkuun ajan. Sähköisen tentin tila Naturalla.
• Piritalta voi käydä hakemassa jäsentarroja, jos törmää yliopistolla ja voi laittaa fb-viestiä
hausta.
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6 Tiliasiat
Päätetään palkita talvipäivien bussivastaavat kiitoksella järjestelyistä. Palkinto on
ostettu ja toimitettu talvipäivien aikana vastaaville.
TP-bussilaskut hoidettu.
Vuosijuhlamaksut käynnissä 7.3. saakka.
7 Haalarimerkkien tilaaminen
•
•
•
•

Tilataan Merkilliseltä 200 kpl Kalapala-merkkiä hintaan 180€ ja 200kpl Google-merkkiä
hintaan 180€ yhteensä 360€ + postikulut.
Kalapalamerkin hinnaksi päätetään 3€
Google-merkin hinnaksi päätetään 3€
Haalarimerkeille ostetaan oma säilytysboxi josta merkkejä on helpompi myydä.

8 SOOL-asiat
•
•
•

•

Vuoden opeopiskelijan ja vuoden harjoitteluohjaajan äänestys 5.3. asti. Jäsenyhdistys tekee
ehdotuksen opiskelijasta.
Teemaseminaari ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” 24.3. Tampereella.
Ilmoittautuminen loppuu 21.3. ja seminaari on kaikille avoin.
Keskiviikkona 8.3. klo 17 Aluetoimija Lauran järjestämä tapahtuma jonne Suvi-Anna
Hakalehto tulee kertomaan aiheesta ”Missä kulkee raja” liittyen opettajien oikeuksiin.
Tapahtuma tulossa Facebookkiin.
SOOL-vastaavat tekevät SOOL-videon aiheella Miksi kannattaa liittyä Sooliin.

9 Tapahtuma asiat
•

•

•

Päätettiin, ettei lähdetä varsinaisesti mukaan järjestämään erillistä ekskua suunnittelijan
Ellan kanssa. Opossumi mainostaa ja tulee esimerkiksi ennen tapahtumaa myymään
haalarimerkkejä ja jakamaan jäsentarroja, jotta saataisi jäsenistöä paikalle. Ajankohdasta
tietoa myöhemmin.
Viiniä ja valitusta
o Ehdotetaan henkilökunnalle ma, ti, ke samalta viikolta 14, sillä aikaisempi ajankohta
menee Opexi-koulutuksen kanssa päällekkäin.
o Opossumi mukana järjestämässä, ideoimassa ohjelmaa ja markkinoinnissa.
o Tehdään alustava ilmoittautumislomake, jolla kartoitetaan osallistujamäärää.
o Opossumi tuo juotavat jonka budjetti 50€ ja henkilökunta tuo ruuat.
o Nadja, Eeva ja Johanna lähtevät henkilökunnan kanssa ideoimaan tapahtumaa.
Poikkitieteelliset sitsit teemalla Harry Potter yhteistyössä Fysioterapeuttiopiskelijoiden
(FYKO) kanssa alustavasti keskiviikkona 26.4.
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o
o
o
o
o

•
•
•

Tikkarinteellä
Sitseille tilataan teemaan sopivat haalarimerkit
Ilmoittautuminen ensin auki Fykoille ja Opossumille, seuraavana päivänä vasta muille
Tapahtuman julki 20.3. järkkäavuksi saa ilmoittautua.
Pidetään yhteinen leffailta, jossa katsotaan Harry Potter leffoja ennen sitsejä esim.
Wisperissä.
Facebookkiin tehdään suljettu ryhmä johon voi liittyä tapahtumien järjestämisestä
kiinnostuneita jäseniä.
Vujuille 82 ilmoittautunutta.
Kevätkokous
o 14.3. tiistai klo 18.00 luokassa F112
o Kevätkokouksen jälkeen lettipaja, Opossumi ostaa kumilenksuja tapahtumaan.
o Nadja puheenjohtajana ja Anni sihteerinä

10 Muut esille tulevat asiat
Ei esille tulevia asioita.
11 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään viikolla 13, tehdään Doodle päivästä.
12 Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 11.31

Joensuussa 2.3.2017

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Eeva Rossi
sihteeri Iida Kukkavuori

_____________________________
Pöytäkirjantarkastaja Karoliina Räsänen

