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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä

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

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

Poissa

Vesa Savolainen
Susanna Uusi-Maahi
Satu Karhu

varajäsen
varajäsen
varajäsen

1–19
1–17
1–19
1–19
1–19
1–19
1–19
1–19

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 14.03.
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 kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisättiin kohta 6 ”toimintakertomuksen hyväksyminen” ja muutettiin kohta 9 muotoon ”haalareiden
hankinnasta ja haalarimerkin hinnasta päättäminen.” Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen
työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat











Opo-opiskelija Sara Peltola on valittu SOOL:n vuoden opettaja-opiskelijaksi.
Haalarimerkkejä meni hyvin kaupaksi järjestöpäivillä ja hallituslaisia pääsi hyvin paikalle.
Mikrovilluksen 8-appro on huomenna.
Vapun tapahtumat löytyvät ISYY:n sivuilta ja Wiikko-ärsykkeestä.
Sykettä liikuntapalvelut keräävät palautetta toiminnasta. Rosa laittaa jäsenille viestiä.
Värifestarit la 9.5. klo 12. Mainostetaan tapahtumaa.
Toimijuuden tukihankkeen päätösseminaari 8.5. ja ilmoittautuminen 4.5. mennessä.
Hallitus on virkistäytynyt menneenä maanantaina.
Speksin viimeinen näytös ke 29.4.
Driven vuosikello ja kaikille opoille tarkoitettu fb-ryhmä on vaiheessa.
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6 Toimintakertomuksen hyväksyminen
Hallituslaisten on ollut mahdollista kommentoida toimintakertomusta Facebookissa ennen sen
hyväksymistä kevätkokouksessa. Toimintakertomus on hyväksytetty myös hallituksella ennen sen
varsinaista hyväksymistä kevätkokouksessa.
7 Tiliasiat
Vuosijuhlista jäädään todennäköisesti vähän plussalle, mutta kaikkia laskuja ei olla vielä saatu.
Hankeavustushaku on nyt auki ja avustusta voi hakea 29.4. mennessä. Tehdään hankeavustushaku
ja Eeva lähtee heti suunnittelemaan mahdollista excursiota/muuta tapahtumaa, jota varten avustusta
haetaan.
8 Palautteen kerääminen jäsenistöltä
Palautetta on kerätty paljon, mutta kaikki eivät ole olleet luennoilla. Asta ja Sanna tekevät
lomakkeesta sähköisen version, jotta kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta. Saadut palautteet
käydään läpi ensi kokouksessa.
9 Haalareiden hankinnasta ja haalarimerkin hinnasta päättäminen
Viime vuonna haalareiden hankinnan kanssa on ollut hieman ongelmia, joten päätettiin, että fuksit
saavat itse hoitaa haalareiden hankkimisen syksyllä. Asta, Eeva ja mahdollisesti Essi ja Pinja
kokoavat ohjeistuksen fukseille haalareiden hankinnasta. Eeva toimii ”tukihenkilönä” fukseille.
Päätettiin alentaa ”markkinoiden paskin opo” -haalarimerkin hintaa yhteen euroon.
10 Banderollin tilanne
Sanna ja Rosa ovat luonnostelleet uutta banderollia ja näyttivät luonnoksen. Ideana on tehdä
banderolli valkoiselle kangaspohjalle, niin että päätyihin tulee ”kepit” ja itse banderolliin
Opossumin logon eläin sekä teksti ”opot” ja ”Opossumi ry”. Banderolli tehdään myöhemmin.
11 Tapahtuma-asiat
Vuosijuhlat 28.3.2015
Juhlat sujuivat hyvin.
Harmaan talouden sitsit 16.4.2015
Sitsit saivat kehuja ja menivät hyvin, mutta katon rikkoutumisesta on tulossa lasku. Asiaa
selvitetään järjestäjien kesken. Valokuvien julkaisemisen kanssa on vielä ongelmia.
Viiniä ja valitusta 28.4.2015
Ohjelma on melko selvillä. Osallistujia on tulossa tällä hetkellä tapahtuman mukaan 23, joten viiniä
hankitaan noin 30 henkilölle. Lisäksi alkoholitonta juotavaa sekä esimerkiksi suolakeksiä ja
tuorejuustoa. Opossumi pyrkii pitämään budjetin n. 50€, henkilökunta maksaa puolet. Asta hakee
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ainejärjestötilasta kertakäyttömukeja ja servettejä. Anna ja Enni suunnittelevat ohjelman juontoa,
Eeva hankkii viinit.
Vappu
Yhteinen vapputapahtuma jouduttiin perumaan, koska yliopisto perui tilavarauksen. Tehdään
jäsenistölle tiedote vapun tilanteesta ja vapun ajan tapahtumista.
Päätettiin tarjota vappuboolia 31.4. klo 15 Carelian edessä alkukivien läheisyydessä. Ostetaan simaa
ja Opossumi ostaa Astalta Virosta tuodut viinat, joista tehdään opo-opiskelijoille boolia.
Järjestetään Opossumin piknik Ilosaaressa 1.5. klo 12 alkaen nyyttäri-periaatteella.
Enni tekee tapahtuman Facebookiin.
Syksyn tapahtumat
Puhutaan tapahtumista ensi kokouksessa.
12 SOOL-asiat
Uutta kenttäasiamiestä etsitään syyslukukaudeksi.
Rovaniemen järjestökurssi 21–22.3.2015
Sanna osallistui järjestökurssille ja sai paljon ideoita esimerkiksi talviriehaa varten.
SOOL:in liittokokous 11–13.3.2015
Opossumin Tytti Laakso jatkaa hallituksen jäsenenä. Joensuusta SOOL:n hallitukseen pääsi myös
Jorauksen Janne Ojala. Koonti liittokokouksen päätöksistä löytyy mm. SOOL:n nettisivuilta, lisäksi
siitä on lähetetty sähköposti. Opossumi sai Sara Peltolan palkitsemisen yhteydessä kiertopalkintona
lautasen.
13 SOPO-asiat
Waltti-kortin opiskelijahintaan liittyvä asia on menossa ISYY:n kautta eteenpäin.
ISYY:n hymy- ja valitusviikon aikana valitettiin mm. Amican kalapaloista.
14 KOPO-asiat
Kirjan ja ruusun päivänä valitaan hyväksi opettajaksi Sirja Möttönen.
Opettajan pedagogisten opintojen palautepäivä ke 6.5.2015 klo 10–12. Miriam, Eeva ja Rosa
edustavat Opossumia. Lisäksi laitetaan jäsenille viestiä tapahtumasta.
Dekaani Markku Filppulan järjestämä keskustelutilaisuus ainejärjestöjen edustajille ke 6.5.2015 klo
15–17. Sanna, Anna ja mahdollisesti Enni osallistuvat.
15 Tuutoreiden kanssa tehtävä yhteistyö
Uudet fuksit saapuvat ti 1.9. Selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä sopivaa aikaa
Opossumin esittäytymiselle ja ensimmäiselle ”Opossumi-illalle”.
Tutortoimintaan on budjetoitu 100 €. Mietitään mahdollista yhteistä ohjelmaa syksyksi ensi
kokouksessa.
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16 Ainejärjestön esittelyteksti ylioppilaskunnan kalenteriin
Pidetään esittelyteksti samanlaisena kuin tämän vuoden kalenterissa.
17 Muut esille tulevat asiat
Opiskelijoiden salivuorot ovat tulossa hakuun. Rosa kyselee liikuntajaoston kokouksessa
mahdollisia kiinnostuneita yhteistä salivuoroa varten.
Jettiin olisi ehkä mahdollista saada Opossumin oma nimikkodrinkki. Selvitetään asiaa Pekalta.
Kuvataan Opossumille esittelyvideota pikkuhiljaa, aloitetaan viiniä ja valitusta illasta.
Selvitetään ensi kokoukseen mennessä henkilöitä, jotka osaisivat tehdä Opossumille uudet
nettisivut.
Lisätään hallituksen vuosijuhlakuva (kuva 1) Opossumin Facebook-sivun kansikuvaksi.
Asta poistui klo 15.40.
18 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään pe 8.5. klo 11 Jokiasemalla (säävarauksella).
19 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 15.43.

Joensuussa 22.4.2015
_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanna Tuomisto
sihteeri Veera Ruskomaa

Pöytäkirjantarkastajat
_____________________________
Asta Kangasjärvi

________________________________
Anna Leinonen
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