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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä
Anni Nyman
Nadja Marjomaa
Essi Kurkinen
Tyttilotta Karjalainen
Heidi Heinonen
Maija Räsänen
Janina Hautamäki
Iida Kukkavuori
Sanna Tuomisto
Taru Leikas

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
tapahtumavastaava
edunvalvonta 2
yhteistyövastaava
fuksivastaava
jäsen
jäsen
jäsen

1–16
1–11
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–16
1–12

Kokouksen osallistujat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa.

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Nyman avasi kokouksen klo 16.31.
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anni Nyman, sihteeriksi Essi Kurkinen ja
pöytäkirjantarkastajaksi Tyttilotta Karjalainen sekä ääntenlaskijoiksi Maija
Räsänen ja Janina Hautamäki.
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.
5 Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

6 Tiliasiat
•

Mahdolliset kulunkorvaushakemukset Eevalle viimeistään toukokuun loppuun
mennessä.
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Suomen Yrittäjät ry:ltä 300€ 2.5. yrittäjyysseminaarista.
Vappukulut 78 €.
SOOLin liittariedustajien majoitusmaksu 150 € maksettu.
Excun bussilasku 545 € maksettu. Hankeavustuslomake haettu ISYYltä.
Järjestöpäivillä ja Saimaalta Susirajalle -tapahtumassa haalarimerkkejä myyty
yhteensä 502,49 euron edestä.

7 Tietoturva-asiat
•
•
•
•
•
•
•

GDPR voimaan 25.5.2018.
Tietosuojailmoituksen tekevät Nadja, Eeva ja Anni.
Anni nimetään jäsenrekisterivastaavaksi.
Opossumi ry hankkii salasanasuojatun muistitikun jäsenrekisteriä varten.
Jäseneksi liittyminen hoidetaan jatkossa verkkopankissa maksamalla jäsenmaksu
ja kirjoittamalla viestikenttään tarvittavat tiedot.
Henkilötiedot poistetaan Google Drivesta.
Tapahtumaa järjestäessä kerättävät tiedot on poistettava tapahtuman jälkeen.
Tapahtuman järjestäjä poistaa tiedot. Tapahtumakuvauksessa on kerrottava, ketkä
tietoja käsittelevät.

8 Pankkipalvelut
•
•

Päätetään avata yritystili Osuuspankille. Nykyisen tilin rahat siirretään yritystilille.
Haetaan laajat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortit rahastonhoitaja Eeva Rossille
(henkilötunnus poistettu) ja puheenjohtaja Anni Nymanille (henkilötunnus poistettu).
Tilin katseluoikeudet varapuheenjohtaja Nadja Marjomaalle (henkilötunnus
poistettu) ja sihteeri Essi Kurkiselle (henkilötunnus poistettu).

9 SOOL-asiat
Eeva Rossi on valittu SOOLin hallitukseen tulevalle kaudelle.
10 Tapahtuma-asiat
• Romanityöpaja
o Hyvä ja hyödyllinen, lisää vastaavia jatkossa!
o Tieto mahdollisesti myös henkilökunnalle tällaisista jatkossa.
• Vappuaaton puistositsit
o Paljon hyvää palautetta, jatkossa vastaavia
• Vappupäivän piknik
o Melko vähän osallistujia
• Nettisivujen julkaisutilaisuus
o ma 21.5. klo 17-19 tilassa AU206
o Budjetti 72 €
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Pääsykoekahvit yliopistolla 4.-8.6.
o Työn alla muiden opeainejärjestöjen kanssa
Opossumin 30-vuotisjuhlavuosi syksystä lähtien
o Alumnipäivä
o Vuosijuhlat
o Sillis
o Nadja, Maija ja Essi pistävät aluille
Opeopiskelijoiden yhteinen sitsilaulukirja
o Essi yhteyshenkilöksi
Torisitsit
o Maija ottaa koppia
Opossumin kaapin avain siirtyy Tyttilotalta Janinalle.

11 Edunvalvonta-asiat
•

•
•
•
•
•

Joensuun Elliltä tietoa uusista rakennuksista. Opiskelijakadulle (Educan tienoille)
rakentumassa reilu 200 asuntoa, opiskelijaravintola ja neuvottelutila 2019
elokuuhun mennessä.
ISYYn kv-sihteeri lopettanut, uusi etsinnässä.
Vaihtarit paremmin huomioon, toiveena tapahtumakuvaukset myös englanniksi.
Kandikyselyyn noin 20 vastausta, lähetetään koonti jäsenistölle ja ohjaajille.
Nadja Marjomaa poistui 17.36
Ohjauksen 30-vuotisjuhlia varten kysely hyvistä harkkaohjaajista.

12 Jäsenkysely
•
•

Jäsenkysely käytiin läpi. Jäsenistölle tehdään koonti. Elokuvalipun voittaja on
arvottu ja häneen otetaan yhteyttä.
Taru Leikas poistui 17.47.

13 Liikunta-asiat
• Opot kesäkuntoon käynnissä, palkinnoksi 20 € lahjakortti.
• Poikkeus vs. Opossumi -pesispeli oli menestys, syksylle ehkä jokin vastaava
tapahtuma.
• Liikuntavuoroja haettu Popsin ja Poikkeuksen sekä Judican ja Legion kanssa.
14 Muut esille tulevat asiat
•
•

Vireillä opettaja- ja kasvatustieteiden opiskelijoiden leikkimielinen liikuntahenkinen
päivätapahtuma alkusyksystä.
Opossumin tervehdys uusille opiskelijoille kesäkuussa Miralle.

15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
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Elokuun viimeisellä viikolla, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.
16 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Anni Nyman päätti kokouksen klo 18.08.

Joensuussa 9.5.2018

_________________________________
puheenjohtaja Anni Nyman

_________________________________
pöytäkirjantarkastaja Tyttilotta Karjalainen

________________________________
sihteeri Essi Kurkinen

