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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä

Sanna Tuomisto
Asta Kangasjärvi
Satu Karhu
Enni Karjalainen
Anna Leinonen
Eeva Rossi
Miriam Röpelinen
Susanna Uusi-Maahi
Rosa Ylimaula
Veera Ruskomaa

puheenjohtaja
rahastonhoitaja
varajäsen
VPJ
SOOL-vastaava
tapahtumavastaava
SOPO/KOPO
varajäsen
KV- ja liikuntavastaava
sihteeri/tiedotusvastaava

1–13
1–13
1–10
1–8
1–13
1–11
1–13
1–13
1–13
1–13

Poissa

Vesa Savolainen

varajäsen

1–13

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 17.52.
2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanna Tuomisto ja pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Asta Kangasjärvi ja Anna Leinonen.
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty viikkoa aiemmin. Lisäksi todettiin, että paikalla oli
puheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisättiin kansainvälisyysasiat ja jäsenistön palautteen kerääminen muihin käsiteltäviin asioihin.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutosten jälkeen.
5 Ilmoitusasiat
Educan ainejärjestöjen yhteinen tapaaminen seuraavan kerran ma 16.2. klo 14.00 myöhemmin
Facebookissa ilmoitettavassa paikassa.
Sykettä susirajalla ilmaiset kokeiluviikot menossa ja jatkuvat 25.1. asti.
Filosofisen tiedekunnan dekaani Markku Filppula on kutsunut ainejärjestön edustajia ainejärjestöjen
keskustelutilaisuuteen ke 28.1.2015 klo 14–16. Ilmoittautumiset to 22.1. mennessä. Sanna informoi
asiasta vielä myöhemmin.
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Liikuntailtapäivä järjestetään ti 17.2.
Haalarit on jaettu kaikille fukseille tänään.
6 Tiliasiat
Tilinpäätös on tehty viime vuodelta ja se oli 1600 € tappiollinen. Pankkikortti siirtyy uuden
puheenjohtajan Sanna Tuomiston haltuun torstaina. Fukseja on liittynyt jäseniksi suurin joukoin,
mikä näkyy myös jäsenmaksutuloissa.
ISYY:n yleis- ja hankeavustusta myönnettiin, Opossumi sai yleisavustusta 200€ ja hankeavustusta
excursiota varten 150€.
Päätettiin, että Opossumi kustantaa Sanna Tuomiston excursion suunnitteluun liittyvät matkat
Kuopioon.
7 Tapahtuma-asiat
Vuosijuhlat pidetään la 28.3. Kiesassa. Illalliskortti tulee maksamaan todennäköisesti vähintään
40€. Esiintyjiä on kysytty Niinivaaran lukiosta sekä Henri Huovista break dance -esitykseen.
Karelia AMK:sta kysellään esiintyjiä Satu Karhun poikaystävän kautta. Vuosijuhlatoimikunnan
seuraava kokous to 29.1. klo 9.15 Aurassa.
Kuopion excursion aamupäivän ohjelma on varmistunut, iltapäivän ohjelma selvinnee tällä viikolla.
Tämän jälkeen voi varailla busseja ja tehdä tarkempia suunnitelmia.
Ideoitiin opossumi-illaksi luistelua tai muuta ulkoilua, ”kakkubeffettia” tai yhdessä leipomista sekä
illanviettoa nuorisokeskus Whisperin tiloissa. Myös ISYY:n vapaiden liikuntavuorojen ja muiden
liikunnantarjoajien palvelujen hyödyntämistä (esim. Areena, jäähalli, boulderointi, kamppailulajit)
mietittiin. Päätettiin järjestää jotain liikunnallista viikolla 9. Rosa ja Susanna selvittelevät ilmaisia
tai edullisia liikuntamahdollisuuksia noin 15–40 henkilölle. Bar Playssä järjestetään opossumi-ilta
mahdollisesti myöhemmin keväällä. Myös kulttuurillisen opossumi-illan järjestäminen jätetään
hautumaan. (esim. impro, teatteri)
8 SOOL-asiat
Educan ainejärjestöjen SOOL-vastaavat järjestävät talviolympialaiset ke 11.2. talvipäivien
”etkoina”. Ideana on järjestää kirkonmäellä esim. liikunnallisia turnauksia, norsupalloa tai
ainejärjestöjen edustajien pitämiä rasteja, mahdollisesti myös E200 varattaisiin. Jatkot mahdollisesti
Ilonassa. Anna ja Rosa osallistuvat Opossumin edustajina suunnitteluun.
Talvipäiväilmoittautuminen loppuu su 18.1. Talvipäiviä markkinoidaan tällä viikolla ahkerasti.
Viimeinen maksupäivä rannekkeelle ti 20.1. Hinta SOOLin jäsenille 42€ ja muille 84€. Bussien
hinta varmistuu myöhemmin osallistujien määrän mukaan. Talvipäivät järjestetään 20.–22.2.
SOOLin teemaseminaariin 23.1. osallistuvat ainejärjestöjen edustajina Satu, Rosa ja Asta. Myös
Annalle pyritään selvittämään mahdollista paikkaa muilta ainejärjestöiltä.
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Ainejärjestöjen aktiivien kouluttautumiseen pe 6.2. osallistuvat Anna (SOOL-vastaava), Veera
(tiedotus), Eeva (tapahtumat) ja mahdollisesti Miriam (SOPO/KOPO).
9 SOPO-asiat
Merkitään tiedoksi saatu selvitys ja käyty keskustelu.
10 KOPO-asiat
Ke 25.2. klo 8-13 järjestetään opetuksen kehittämisen seminaari psykologian laitoksen ja Educan
opiskelijoille. Paikalle toivotaan opiskelijoita antamaan palautetta hallinnon edustajille.
11 Muut esille tulevat asiat
Haalarimerkki
Valittiin haalarimerkeistä tilattavaksi Pirita Mikkolan suunnittelema pyöreä, turkoosipohjainen
”opiskelen sitä mikä sinusta tulee isona”- merkki, jossa on avain. Tilataan 100 kappaletta, 8cm
koossa.
Lisäksi ”Fries before guys” merkki, joka täytyy tehdä ensin tietokoneella puhtaaksi. Tykättiin
luonnoksen ideasta, mutta ranskalaisten toivotaan näkyvän selkeämmin. Tilataan 200 kpl,
mielellään melko isossa koossa. Enni on haalarimerkkiasian hoidossa päävastuussa, Satu toimii
kaverina kilpailutuksessa ja tilauksessa.
Banderolli, ilmoitustaulun ja nettisivujen päivitys
Nettisivujen päivitystä varten tarvitaan torstaiksi 15.1. mennessä valokuva kaikista hallituksen
jäsenistä.
Rosa ja Sanna päivittävät Opossumin ilmoitustaulun.
Banderollin tilaaminen siirretään seuraavaan kokoukseen.
Liikunta- ja KV-asiat
Liikunta-asioiden suhteen seurataan kevään liikuntamahdollisuuksia, ISYY:n liikuntavastaavalta
kysellään liikuntavuoroista ja vanha Opossumin Facebookin liikuntaryhmä herätetään henkiin.
Rosalle annetaan Opossumin Facebookiin tunnukset, jotta myös kv-tapahtumia voi markkinoida
Opossumin kautta.
Jäsenistön palautteen kerääminen
Jäsenistön palautteen kerääminen siirretään aikapulan vuoksi seuraavaan kokoukseen.
Muut asiat
Haalarinkastajaiset järjestetään Opossumista erillisenä, fuksit hoitavat.
Sähköpostilistojen kanssa on ollut ongelmia, joten palautekyselyn yhteydessä kysytään jäsenistöltä
ovatko he saaneet sähköpostia Opossumilta.
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12 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous ma 9.2. klo 14 Sannan luona osoitteessa Koulukatu 47 A a3.
13 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 19.59.

Joensuussa 13.1.2015
_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanna Tuomisto
sihteeri Veera Ruskomaa

Pöytäkirjantarkastajat
_____________________________
Asta Kangasjärvi

________________________________
Anna Leinonen
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