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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä

Poissa

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

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

1–15
1–15
10–15
1–15
1–15
1–15
1–12
1–15
1–15

Maria Jauhiainen

ISYY-kummi

1–13

Vesa Savolainen
Susanna Uusi-Maahi

varajäsen
varajäsen

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 14.05.
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 kohta 13 ISYY:n terveiset. Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat
Educalaisten kokous ma 16.2. klo 14.
Liikuntailtapäivä 17.2.
Tutorhaku käynnissä 17.2. asti.
Vaihtohaut käynnissä parhaillaan.
Järjestötoiminnan opintopisteet viime vuodelta haettavissa tähän iltaan asti.
Talvirieha järjestetään ke 11.2. ja talvipäivät lähenevät kovaa vauhtia.
6 Tiliasiat
Hyväksyttiin selvitys hallituksen tappajaisiin liittyneestä kadonneesta kuitista.
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Viitenumerot otetaan käyttöön laskutuksissa, sillä se on edullisempaa.
Tämän vuoden tappio 60 € tällä hetkellä.
Päätettiin, että vuosijuhlia varten myönnetään 70 € arvoinen stipendi esiintymään tuleville
Niinivaaran tytöille.
7 Palautteen kerääminen jäsenistöltä
Kerätään palautetta toiminnasta Opossumin jäseniltä. Eeva, Asta, Veera päävastuussa lomakkeesta,
luonnos valmiina ensi kokoukseen. Kysytään palautteen lisäksi ainakin kuulumista Opossumin
sähköpostilistaan. Pyritään löytämään joka vuosikurssilta vastuuhenkilöt, jotka voisivat jakaa
palautelomakkeita luennoilla. Lisäksi sähköinen palautelomake?
8 Banderolli
Uuden banderollin tekeminen/tilaaminen on ollut tapetilla jo pari vuotta. Banderolleja valmistavia
firmoja on kilpailutettu muinoin, mutta teettäminen tulisi melko kalliiksi. Päätettiin tehdä itse oma
banderolli. Sanna, Rosa ja Eeva ovat päävastuussa uuden banderollin suunnittelussa.
9 Tapahtuma-asiat
Vuosijuhlat 28.3.2015
Tila on todettu hyväksi, mutta esiintymislavaa ei ole, joten esim. break dance esitys joudutaan
karsimaan. Alkoholillisen menun hinnaksi suunniteltu Opossumin jäsenille 45 €/53 € (kalliimpi
hinta sisältää jatkolipun) ja ei-jäsenille 55 €/63 €. Holittoman menun hinta varmistuu myöhemmin,
jonka jälkeen Facebook-tapahtuma kasaan ja ilmoittautuminen käyntiin.
Seuraava vuosijuhlatoimikunnan kokoontuminen 25.2. klo 15 Aurassa.
Haalareiden kastajaiset 4.2.2015
Haalareidenkastajaiset sujuivat hyvin, mutta tilan olisi voinut vuokrata jo aiemminkin kuin klo 19.
Excursio 10.3.2015
Halvin bussi tulee kustantamaan n. 530 €. Bussiin mahtuu 47. Päätettiin kysyä jos vierailukohteisiin
mahtuisi enemmän osallistujia kuin alun perin ilmoitettu arvio 20–25. ISYY:n hakeavustusta on
saatu 150 €. Mietittiin excursion hinnaksi 20€, ruuat kustannettaisiin itse. Syömistä opistolla
selvitetään.
Opossumi-ilta
Rosa on selvittänyt erilaisia liikuntamahdollisuuksia Opossumi-iltaa varten, mutta suurin osa
kohteista on hyvin kalliita eikä niitä ole huomioitu riittävästi budjetissa. Whisperin tiloihin pääsisi
viettämään iltaa klo 18 alkaen. Rosa selvittää mahdollisuutta tutustua Energyn ja EVOn tiloihin ja
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liikuntamahdollisuuksiin ennen siirtymistä Whisperiin. Alustavasti päiväksi mietittiin ti 24.2. Eeva,
Asta, Rosa, Enni ja Sanna suunnittelevat ohjelmaa opossumi-iltaa varten.
14.45. Satu Karhu saapui.
Hygieniapassi-koulutus
Ryhmässä järjestetty hygieniapassikoe maksaisi 25 €/hlö. Pohdittiin, että tarvittava määrä
kiinnostuneita (vähint. 15 hlöä) voisi olla melko helppo saada kasaan ja passi voisi olla hyödyllinen
kesätöitä hakiessa. Eeva vetovastuussa hygieniapassi-koulutuksen kartoituksesta, selvitetään mm.
maksimimäärä osallistujia ja mahdollinen sopiva aikataulu. Tila tulisi varata itse.
Muita tapahtuma-asioita
Kartoitettiin kiinnostusta järjestää keväällä sitsit. Kiinnostusta löytyi ja sitsejä ruvetaan
suunnittelemaan. Sitsit järjestetään hyvin todennäköisesti erkkojen kanssa.
Mainostetaan VVV:tä ja Poronkusemaa.
10 SOOL-asiat
Opossumin rasti talviriehaan 11.2.2015
Opossumilta tulossa kuusi rastinpitäjää, rasti-info pidetään kokouksen jälkeen. Anna, Veera ja Eeva
keittämään mehua n. klo 16. Tapahtuma alkaa klo 17 Kirkonmäellä, jonka jälkeen after ski Educalla
ja jatkobileet Ilonassa.
Terveiset SOOL:in ainejärjestökoulutuksista
Anna ja Veera osallistuivat SOOLin koulutukseen pe 6.2. Koulutukset olivat onnistuneita ja
hyödyllisiä. Suunnitteilla keväälle Joensuuhun SOOL-päivä, jossa luvassa mm. ensiapukoulutusta
ja ammattikirjallisuuden esittelyä.
Opossumin jäseniä on vain vähän SOOLin jäseninä, joten tulisi miettiä jäsenhankintaan liittyviä
tempauksia sekä sitä, miten jäsenyyttä tulisi mainostaa (esim. vakuutukset). Myös Opossumin omaa
jäsenhankintaa tulisi pohtia.
Koulutuksessa oli tullut esille idea ainejärjestön vuosikellosta. Puhuttiin vuosikellon tekemisestä
pilvipalveluun ja nettisivuille. Myös asialistojen muokkausta hallituksen toimesta ennen
lähettämistä jäsenille toivottiin, jotta jokainen hallituksen jäsen voisi tarvittaessa lisätä asioita, joita
toivoo kokouksessa käsiteltävän. Veera selvittää mikä olisi paras pilvipalvelu.
SOOLin kenttäasiamiehet ovat poistumassa ja aluetoimijat tulossa tilalle. Rovaniemen
järjestökurssille tulisi viedä ainejärjestöjen terveisiä siitä, mitä aluetoimijoilta toivotaan.
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Rovaniemen SOOL järjestökurssi 21–22.3.2015
Puhutaan muissa esille tulevissa asioissa.
SOOL:in teemaseminaari
Puhutaan muissa esille tulevissa asioissa.
SOOL-kummittelu
Puhutaan muissa esille tulevissa asioissa.
11 SOPO-asiat
Ensimmäinen SOPO-kokous järjestetään tänään 9.2., kuten myös hengailuilta Suvaksella. YTHS:n
rankaryhmä ja ergonomia-infot käynnistyneet. YTHS:llä alkamassa myös painonhallinnan
verkkokurssi.
12 KOPO-asiat
Ke 25.2. opetuksen kehittämisen seminaari, jonka Moodle-alue on nyt auennut. Toivotaan
Moodleen kommentteja sekä opiskelijaedustajia paikalle.
KOPO-jaoston kokouksessa oli ollut paljon uusia hallituksen jäseniä.
Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. palkitaan hyvä opettaja. Lisätään jäsenpalautteeseen myös kysymys
opiskelijoiden ehdotuksesta parhaaksi opettajaksi.
KOUKEen lähetettiin terveisiä ahotointiin liittyen, että lomakkeiden toimittaminen on hankalaa ja
aikaa vievää, toivotaan sähköistä ahotointia tai esim. palautelaatikkoa. Opiskelijakiintiöihin liittyen
lähetetään terveisiä, että kiintiöitä ei kannateta ja tukipalveluita sekä ohjauksen resursseja tulisi
lisätä, mikäli kiintiöt otetaan käyttöön.
15.40 Miriam poistui.
Dekaanin tapaamisessa aiheina olivat esimerkiksi palautejärjestelmän toimiminen; palautteen
palautetta ei saa, myös weboodin palautetta toivottiin annettavaksi jo kurssin aikana eikä vasta
kurssin loputtua. Opiskelijat kokevat, ettei palautetta kannata antaa, jos se ei vaikuta mihinkään.
Opot ja erkat toivovat enemmän lähi- ja oman alan opetusta opintojen alussa. Lisäksi oli keskusteltu
muun muassa siitä, keihin ottaa yhteyttä kiusaamistapauksissa sekä kielikeskuksen opinnoista.
OPS-palautepäivä järjestetään maaliskuussa.
13 ISYY:n terveiset
Opossumin ISYY-kummi, koulutuspoliittinen- ja oppimisympäristöjen vastaava Maria Jauhiainen
avasi kummiuden ideaa sekä kertoi ISYY:n ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi lähestyvissä
eduskuntavaaleissa ISYY pyrkii vaikuttamaan sekä opiskelijoiden äänestämisintoon että Pohjois-
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Karjalan ehdokkaisiin suoraan. ISYY oli osallistunut myös Suomen yliopistojen liitto SYL:n
avausseminaariin, käsiteltyjä aiheita olivat mm. duaalimalli sekä maksuton koulutus. ISYY
kannattaa kumpaakin. SYL vaikuttaa paljon ylioppilaskuntien, siten myös ISYY:n linjauksiin, sillä
opiskelijakuntien on tärkeä toimia yhtenevässä rintamassa.
ISYY:n toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma ei sisällä erikseen koulutuspoliittisia kohtia,
vaan kopo-asiat sisältyvät yleisesti suunnitelmaan. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja
linjapankkiin on kirjattu opintojen tukipalveluiden kehittämistavoitteita, kuten opinto-ja
uraohjauksen sekä opintopsykologipalveluiden lisääminen. ISYY painostaa yliopistoa lisäämään
opintopsykologien määrää vähintään kahteen sekä järjestämään opinto- ja uraohjausta aiempaa
suuremmalla volyymillä.
Puhuttiin, että Maria voisi tulla joskus esimerkiksi Opossumi-iltaan kertomaan ISYY:n toiminnasta
ja ylioppilaskunnan roolista.
Lisäksi Maria kertoi, että Itä-Suomen yliopisto haluaa olla paras oppimisympäristö vuoteen 2020
mennessä. ISYY on hakenut hankerahoitusta oppimisympäristöjen kehittämistä varten. Myös
Akateemisen rehtorin tapaaminen oli sujunut hyvin ja odotettavissa on toivottavasti hyvää
yhteistyötä.
ISYY:n vuosijuhlat järjestetään 14.3., ohjelmaa myös vuosijuhlaviikolle.
14 Muut esille tulevat asiat
Rovaniemen SOOL järjestökurssi 21–22.3.2015
Kiinnostuneita lähtemään ovat Miriam, Anna, Sanna, Rosa, mahdollisesti Satu. Etusijalla lähtijöinä
ensikertalaiset. Päätetään lähtijät myöhemmin Facebookissa.
SOOL:in teemaseminaari
SOOL:in teemaseminaari järjestetään pe 6.3. Jyväskylässä. Eeva, Sanna ja Anna osallistuvat.
SOOL-kummittelu
SOOL-kummi Niklas Sjögren haluaisi nähdä Opossumin edustajia viikolla 9. Ehdotetaan to 26.2.
klo 18.
Haalarimerkki
Enni on kilpailuttanut haalarimerkkifirmoja ja tilannut merkit Kangasmerkeiltä, joka oli edullisin.
(279€ + postikulut n. 8€) Firmojen välillä oli suurta vaihtelua hinnoissa.
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Hallituslaisten esittely nettiin
Hallituslaiset kirjoittavat lyhyet esittelyt itsestään. Voi kertoa esimerkiksi milloin aloittanut
opiskelut, mitä sivuaineita opiskelee, mitä tykkää tehdä vapaa-ajalla, mitä omaan hallituspestiin
kuuluu jne. Esittelyt Facebookiin mahdollisimman pian ja Veera laittaa nettisivuille.
Educan ainejärjestötilan siivous
Tila tulee olla siivottuna viim. 16.3. Sanna ja Asta ovat vastuussa.
Hallituksen ryhmäytymisilta
Suunniteltiin ryhmäytymisiltaa, sillä kaikki eivät tunne toisiaan hyvin. Veera tekee ajankohdasta
Doodlen, mieluiten viikonloppuna. Suunnitellaan alustavasti ryhmäytymisillassa hallituksen
esittelyvideota. Hallitusten välinen ryhmäytymisilta suunnitteilla, otetaan asia puheeksi Educan
hallitusten kokouksessa.
Instagram
Tehdään Opossumille Instagram-tili, Eeva hoitaa. Otetaan periaatteeksi, että hyväksytetään
lisättävät kuvat Whatsap-ryhmässä ennen Instagramiin lisäämistä.
15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous ke 11.3. klo 13 Ennin luona Louhelankadulla (10 B 13).
16 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 16.57.

Joensuussa 9.2.2015
_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanna Tuomisto
sihteeri Veera Ruskomaa

Pöytäkirjantarkastajat
_____________________________
Asta Kangasjärvi

________________________________
Anna Leinonen

