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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä

Poissa

Eeva Rossi
Annika Auronen
Marika Jussila
Iida Kukkavuori
Anna Leinonen
Petra Roiha
Veera Ruskomaa
Mirkku Uotila
Rosa Ylimaula
Sanna Tuomisto
Matti Nivala
Johanna Leino

puheenjohtaja

ISYY-kummi
sihteeri

1–22
1–22
1–22
1–22
1–22
1–22
1–22
1–22
1–22
1–20
1–8
1–22

Taru Leikas

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Eeva Rossi avasi kokouksen klo 10.12.
2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Rossi ja pöytäkirjantarkastajiksi Iida
Kukkavuori ja Anna Leinonen sekä äänenlaskijoiksi Annika Auronen ja Petra Roiha.
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 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kohdiksi 17 nettisivut, 18 yritysyhteistyö, 19 hallituksen virkistäytyminen ja
tapahtuma-asioihin beer bong turnaus sekä sitsit. Esityslista hyväksyttiin muutosten
jälkeen työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat
Tuutorihaku vielä käynnissä.
Liikuntailtapäivän takia kampustoimistot auki 9–11.
Liikuntailtapäivän jatkobileet huomenna 9.2.
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Kirjasto pitää koulutuksen 16.2. ja 12.4. AC-yhteydellä e-kirjoista ja kirjaston
palveluista.
Opintopistehaku käynnissä nyt 28.2. asti.
6 Tiliasiat
3 uutta jäsentä.
Kaikki TP-maksut on hoidettu.
7 ISYY:n kuulumiset
Matti Nivala tuli kertomaan ISYY:n kuulumisia:
Helmikuun lopussa/maaliskuun alussa opiskelijoiden toimeentulo tulee kasvamaan
1100 euroon, mutta opistoraha pienenee ja sen aika lyhenee, jonka seurauksena
opiskelijat joutuvat ottamaan opintolainaa. Muutos tulee koskemaan kaikkia
opiskelijoita syksyllä 2017.
YTHS:n kohtalo on vaakalaudalla, jos Pohjois-Karjalaan tulee sairaanhoitopiiri.
Viikolla 9 tulee hymy- ja valitusviikko, jolloin kampuksilla on ständejä ja post it
lappuja palautteen antamista varten.
16.5. ratkaistaan Savonlinnan kampuksen kohtalo.
8 Tapahtuma-asiat
Pulkkamäki-ilta 20.1.
Oli kivaa, vaikka mukit unohtuivat. Paikalle tuli porukkaa, kovasta pakkasesta
huolimatta.
Haalarinkastajaiset 3.2.
Ei tullut siivouslaskua. Kaikilla oli kivaa ja ohjelma toimi hyvin. Nyyttärit toimivat.
Vanhemmat opot olivat tyytyväisiä, että heidätkin kutsuttiin paikalle.
Excursio Kuopioon 1.3.
Kohteet päätetty ja bussit sovittu. Ensin mennään Kuopion vankilaan, sen jälkeen
Leena Ståhlbergin Suunta-palveluihin ja lopuksi Vamokseen. Bussin hinta on 530€,
lähtö torilta klo 9.00. Avustuksen jälkeen maksettavaa jää 20 henkilölle n. 17€.
Excursion hinnaksi päätettiin 20€/henkilö.
Leena oli teki tarjouksen ohjauskorteista, jotka saataisiin hintaan 59€ (norm.
69€+toimituskulut). Kortit noudettaisiin excursion aikana jos halukkaita löytyy.
Korttien tilaajille tehdään erillinen lomake.
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Wilma-koulutus
Miriam lupasi ottaa yhteyttä Wilma-koulutus kontaktiinsa. Aikataulullisesti menee
luultavasti syksyn puolelle. Myös Merjalla jokin mahdollinen kouluttaja tiedossa.
Rosa ja Mirkku kysyvät IB-puolen esittelystä.
Beer bong-turnaus
Tapahtumavastaavien kokouksessa ehdotettiin, että entisille Educalaisille pidettäisiin
yhteinen beer bong-turnaus. Marika alkaa hoitaa asiaa.
Ystävänpäiväkorttipaja 11.2.
Poikkeus ehdotti korttipajaa, mutta kukaan ei kerennyt lähteä mukaan.
Sitsit
Judicalle käy sitsien ajankohdaksi vain vk 9. Päätettiin, ettei lähdetä mukaan näin
kiireellä aikataululla. Huhtikuun sitsien suunnittelua jatketaan Poikkeuksen kanssa ja
pyydetään mahdollisesti Kassos mukaan.
Matti Nivala poistui.
9 SOOL-asiat
Puheenjohtajatapaaminen 30.1.
Pj-koulutus: hyvä koulutus, melko paljon asioiden muistuttelua. Työpajat olivat hyviä,
sai paljon uusia ideoita.
Soolin talvirieha 11.2.
Anna, Johanna, Iida, Marika, Veera ja Petra tulevat pitämään rastia. Opossumin
vastuulla mehujen lämmitys ennen tapahtumaa. Itse tapahtuma klo 18–20 kirkon
takana, jonka jälkeen siirrytään Metrialle. Meidän vastuulla speed friending Metrialla.
Soolin järjestökoulutukset 5.2.16
Tapahtumavastaava: ei hirveästi uutta, mutta sai paljon uusia ideoita.
Rahastonhoitaja: todella hyvä koulutus. Käytiin läpi paljon eri tapauksia ja virallisia
asioita.
Soolin teemaseminaari 29.2.
Meni todella hyvin. Hyviä seminaareja, mutta melko opettaja- ja
varhaiskasvatuspainotteisia.
Talvipäivät Rovaniemellä 19.–21.2.16
Talvipäiville on ilmoittautunut ennätysmäärä opoja, 33 kpl. Bussien aikatauluista ei
vielä tietoa.
10 SOPO-asiat
25.2. ISYYN:n hengailuilta mahdollisesti tulossa.
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11 KOPO-asiat
KOUKE 18.1.: Keskustelunaiheina mm. auditointisuunnitelman tila ja laatukäsikirjan
tilanne. Lisäksi OPS palautteen kerääminen, kandin kypsyysnäytteen sisällyttäminen
kandityöhön ja akateemisen rehtorin opetussuunnitelmaohje. Filosofiselle
tiedekunnalle tulee yhteinen ohje plagiointitunnistuksen käyttöön.
Veera menee opiskelijaedustajana auditointisuunnitelman kehitystilaisuuteen 18.2. ja
todennäköisesti benchmarkkaukseen maaliskuussa.
Edunvalvontakysely: Vastauksia tullut yhteensä 8. Kyselyyn on mahdollista vastata
vielä kuluvan viikon ajan. Veera kokoaa ensiviikolla yhteenvedon, joka välitetään
jäsenistölle ja henkilökunnalle.
Hallitus kävi tapaamassa henkilökuntaa, jossa keskusteltiin edunvalvontakyselystä ja
opojen koulutustilanteesta. Lisäksi pohdittiin Facebookin ”Opinto-ohjaus kaikille
kiinnostuneille”-ryhmässä levinnyttä kannanottoa, jolla otetaan kantaa opojen
koulutuspaikkojen vähentämiseksi. Hallitus ei toistaiseksi reagoi kyseiseen
kannanottoon.
Hallitus käy toivottamassa uuden suunnittelijan tervetulleeksi 15.2.
Pidetään tauko klo 11.30.
12 Kansainvälisyysasiat
Jatketaan kokousta 11.39.
Erasmus, ISEP, Nordplus ja FIRST vaihto-ohjelmahaku kestää 14.2. asti.
KV-tuutorihaku auki vielä.
Kevään Pirates of The Baltic Sea –risteilylle on vielä paikkoja.
International party 12.2. Kerubissa.
13 Liikunta-asiat
Liikuntavuorot pyörii hyvin, viime viikolla ollut ennätysmäärä osallistujia.
Uusia jumppia tulossa Sykettä-palveluihin.
Bike to work day 12.2. Lisäinfoa viime viikon WiikkoÄrsykkeessä.
Judica ehdotti luistelua yhdessä Opossumin kanssa.
14 Haalarimerkkien hankkiminen
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Uutena merkkinä tilataan muumimerkki, jossa teksti ”miten voi olla jano, vaikka on
juonut koko yön?”. Anna kysyy tuttua muokkaamaan merkkiä pienemmäksi. Lisäksi
tilataan fries before guys -merkkejä.
15 Sääntömuutokset
Ensimmäinen palaveri on pidetty. Kevätkokoukseen pyritään saamaan valmiit
säännöt, jota ennen sääntöjä käydään läpi hallituksen kokouksessa. Seuraava
sääntömuutostiimin kokous on ensiviikon torstaina 18.2. klo 9.00 Aurassa.
Hallitukselle esitettiin sääntömuutosehdotus, jonka hallitus hyväksyi yksimielisesti.
16 Video ohjauksen koulutuksesta
Videon suunnittelu on toistaiseksi keskeytetty Jannen poistuttua ohjauksen
koulutuksen henkilökunnasta. Idea jätetään muhimaan, ja toteutetaan mahdollisesti
myöhemmin.
17 Nettisivut
Vesan kaveri ei voikaan tehdä sivuja. Pohditaan, tehdäänkö itse omat nettisivut.
Nettisivuille laitetaan vain tarvittavat asiat, ja etusivulle linkki facebookiin, josta
löytyy kaikki ajankohtainen. Tiimi jatkaa sivujen suunnittelua.
18 Yritysyhteistyö
Popsista oltiin yhteydessä ja ehdotettiin kaikkien kasvatustieteilijöiden yhteistä
yritysyhteistyötä. Tavoitteena saada tarjouksia yritysten tuotteista ja palveluista, josta
vastineena postaamme yritysten mainoksia Opossumin fb-suvilla.
19 Hallituksen virkistäytyminen
Hallituksen nörttiappro pidetään 16.3. omakustanteisesti.
Hallituksen virkistäytyminen tyttöjen ilta -teemalla. Pyydetään Mary Kay -konsultteja
esittelemään tuotteita. Ajankohdasta tehdään doodle-kysely.
20 Muut esille tulevat asiat
Pj-koulutuksessa tuli ilmi, että monet ainejärjestöt jakavat esityslistan kahta viikkoa
aiemmin hallitukselle driveen, jossa kaikki voivat muokata omat lisäyksensä listaan.
Kokeilemme tätä käytäntöä seuraavassa kokouksessa.
Kokouseväiden hankkimisen vastuuta aletaan kierrättämään.
Edellisen hallituksen ajatuksia ja vinkkejä uudelle hallitukselle käydään läpi
myöhemmin.

Opossumi ry
Kimpikuja 3A69

Pöytäkirja

Joensuu

8.2.2016 klo 10

2/2016

Sanna poistui.
21 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään 29.2.2016 klo 17 Leppäsen kahvilan yläkerrassa.
22 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Eeva Rossi päätti kokouksen klo 12.45.

Joensuussa 8.2.2016

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Eeva Rossi
sihteeri Johanna Leino

Pöytäkirjantarkastajat

_____________________________
Iida Kukkavuori

________________________________
Anna Leinonen
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