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Poissa

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Rossi avasi kokouksen klo 15.40
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Rossi, sihteeriksi Iida Kukkavuori ja
pöytäkirjantarkastajaksi Pirita Mikkola ja sekä äänenlaskijoiksi Vili Moisio ja Marika Jussila.
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
Lisättiin kohdaksi 7 Haalarimerkkien postitus. Asialista hyväksyttiin muutosten jälkeen
työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat
•
•
•
•
•

Järjestöpäivät 4.4. Carelialla
Savo-Karjala eksku la 29.4.
Savonlinnan saapumisen tilasuunnitteluinfo to 6.4. 14-16 C2 avoin kaikille ja opiskelijoita toivotaan
paikalle.
SOOL:n jäsenkysely auki
Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 29.3.
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6 Tiliasiat
•
•
•

Vujulaskut vielä saapumatta.
100e yleisavustus Isyyltä maksettu Opossumille.
Hyväksytään selvitys talvipäiväbussiin hankituista haalarimerkki palkinnoista joista maksettu 80€
SaTa ry:n tilille 17.2.2017

7 Haalarimerkkien postitus
•
•
•
•

Postimaksu tilatuista merkeistä 2 €
Laitetaan nettisivulle ohjeet merkkien tilauksesta jatkoa varten.
Eeva, Marika ja Nadja hoitaa nyt tulleet tilaukset.
Ostetaan kirjekuoria ja postimerkkejä kaappiin valmiiksi.

8 Edunvalvonta-asiat
•

•

•

•

KOUKE
o Keskusteltiin, miten saadaan opiskelijat suorittamaan 55op ja mikä olisi hyvä kannustin?
Pohdittiin rahallista tai ruuallista kannustinta josta opiskelija voisi oikeasti hyötyä perinteisen
haalarimerkin sijaan.
Ops-työryhmä
o Yhtenä ehdotuksena on opojen ja kasvatustieteilijöiden tutkintojen yhtenäistäminen.
Erityispedagogiikasta ja luokanopettajista ehdotettiin toista samanlaista tiimiä.
o Täytyy pohtia, kumpi harjoittelu on tärkeämpi: pedagoginen vai perusharkka, jos toinen
katoaa uudistuksen myötä
o Opossumi sitä mieltä, että harjoitteluita halutaan säilyttää ja korostaa sekä kehittää.
o Ops-työryhmien opiskelijajäsenet kokoontuvat 5.4. keskiviikkona klo 14.00
Edunvalvontajaosto
o Kesäopintoihin kannustetaan ja ne mahdollisestaan kaikille
o Äänestys vuoden opiskelijasta
Kuntavaalit
o Ennakkoäänestys alkaa Kaupungin kirjastolla 29.4. Vaalipäivä 9.4.
o Vaikka ei ole kirjoilla Joensuussa saa äänestää täällä
o Vaalitori Carelialla 29.3.
o Opossumi käy äänestämässä yhdessä tiistaina 4.4 klo 15.00 lähtö Carelialta. Tervetulleita
ovat muutkin opeainejärjestöt.

9 SOOL-asiat
•

•

8.-9. Liittokokous. Eeva ja Johanna lähtevät ja heille korvataan hotelliyöstä puolet eli 45€ per henkilö.
Liittokokouksen materiaalit ovat tulleet. Nadja ja Marika kirjoittaneet valtakirjan kahdesta äänestä.
Tavataan 5.4 klo 8-10 Aurassa ja pohditaan liittokokouksen äänestyksestä.
Teemaseminaari oli tosi hyvä
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10 Tapahtuma-asiat
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Järjestöpäivät 4.4.
o Opossumille voi jättää terveisiä ja kehitysideoita ja yhteistyöideoita. Samalla osallistuu kisaan
jossa palkintona on yhdelle joko leffalippu tai ilmainen pääsy Harry Potter-sitseille.
o Ostetaan karkkia standille.
Viiniä ja valitusta 4.4
o Ohjelma on suunniteltu.
o 21 ilmoittautunut etukäteen
o Opossumi ostaa yhden punaviinin ja yhden valkoviinin 3 litran tonkat.
Harry Potter sitsit 26.4.
o 65 ilmoittautunutta tähän mennessä
o Leffailta suunnitteilla 18.4. Opossumi tuo juotavaa tai poppareita ja kertakäyttöastioita.
Opossumin vappu
o Viinaralli tai viinaviesti vappuaattona leijonanmetsästyksen jälkeen.
o Vappupäivänä opossumin brunssi.
o Opossumille leijonanmetsästykseen rasti. Laitetaan tapahtumapankkiin viestiä rastille
lähtijöistä.
o Tehdään vapusta Facebook-tapahtuma. Vili hoitaa.
Vujupalaute
o Vuosijuhlat meni hyvin ja paljon positiivista palautetta
o Vujuista laitetaan palautetta Kiesalle
o Joka toiselle vuodelle mietittiin coctailtilaisuutta tai vuosijuhlasitseijä.
Poikkeuksen lahja Opossumille
o Karaoke ilta Las Palmasissa. Ehdotetaan ti 11.4 tai ke 12.4 Opossumin ja Poikkeuksen rento
aikainen vapunaloitus.
Nadja poistui
Tauko 17.01
Jatketaan kokousta 17.10

11 Fuksivastaavan pesti
•
•
•

Pesti siirretään Johanna Leinolle alkaen heti.
koulutustilaisuus tuutorvastaaville ja oppiainentuutoreille to 27.4. klo 12-15 B101
Tuutorit kutsutaan ensikokoukseen pohtimaan tulevia tapahtumia ja syksyä.

12 Liikunta-asiat
•
•
•
•

Liikkavuorot peruttu 24.4-27.4
Afrikan dance workshop 8.4-9.4. Ilmo alkanut sykettä kalenterin kautta.
Ilmailujoogan kokeilukerta 3.4.
Lauantaina 1.4. lasiterassin lauantaitanssit
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13 Kansainvälisyysasiat
•
•

Kansainvälisyyspesti päätettiin lopettaa koska sillä ei käyttöä hallitukselle. Tästä lähtien hallitus
järjestää projektiluontoisesti koko hallituksen kesken, jos kv-asioita ilmenee.
Poikkeuksella oli Belgia-eksku joka mennyt todella hyvin. Opossumi ottaa vähän ideaa jos voisimme
järjestää vastaavaa.

14 Muut esille tulevat asiat
•
•

Ensikokouksessa mietitään syksyä tarkemmin.
Nettisivut kuntoon kevään aikana. Laitetaan viestiä jollekin joka osaa koodata nettisivuja ja
keskusteltiin mahdollisen palkkion maksamisesta.

15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään 10.4. maanantaina
16 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Eeva Rossi päätti kokouksen klo 17.41

Joensuussa 24.1.2017

_______________________________
puheenjohtaja Eeva Rossi

_____________________________
Pöytäkirjantarkastaja Pirita Mikkola

________________________________
sihteeri Iida Kukkavuori

