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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä

Sanna Tuomisto
Eeva Rossi
Miriam Röpelinen
Rosa Ylimaula
Enni Karjalainen

puheenjohtaja
tapahtumavastaava
SOPO/KOPO
KV- ja liikuntavastaava
VPJ

Poissa

Asta Kangasjärvi
Satu Karhu
Vesa Savolainen
Susanna Uusi-Maahi
Anna Leinonen
Veera Ruskomaa

rahastonhoitaja
varajäsen
varajäsen
varajäsen
SOOL-vastaava
sihteeri/tiedotusvastaava

1–16
1–16
1–16
1–16
1–16

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 11.15.
2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanna Tuomisto ja pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Miriam Röpelinen ja Eeva Rossi.
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
Esityslistaan lisättiin kohdaksi 14 liikunta-asiat.
5 Ilmoitusasiat
Sykettä hakee liikunnanohjaajia.
Holi-värifestifaalit la 9.5.
Isyyn toukokuun hengailuilta 11.5. tortillojen syömisen parissa.
6 Tiliasiat
Ensi viikolla tiedetään saako Opossumi hankeavustusta.
7 Jäseniltä kerätty palaute
Tietoa toivotaan saatavan facebookin ja sähköpostin välityksellä ja sitä koetaan olevan saatavilla
hyvin.
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Excursio, vuosijuhlat, pikkujoulut ja opossumi-illat keräsivät suosiota jäseniltä. Silti opossumiiltojen osallistujamäärät olleet hyvin pieniä.
Toivotaan muun muassa excursioita, peli-iltoja ja sitsejä.
Palaute kokonaisuudessaan erittäin myönteistä.
8 Tapahtuma-asiat
Viiniä ja valitusta 28.4.2015:
- ilta oli onnistunut ja saatu palaute myönteistä. Mahdollisena lisäyksenä seuraavalle vuodelle
asioiden yhteisen läpikäymisen tauotus/keskeisimpien asioiden nostaminen asialle (=
lyhempi ohjelma).
- illasta pyritään saamaan vuosittainen perinne.
Vappu
- vappu sujui suunnitelmien mukaisesti
- piknikillä vähäinen osallistujamäärä (oletettavaa)  mahdollinen kehittäminen, mutta
päädyimme siihen ettei ohjelmanumeroita kannata järjestää (”toipumistarkoitus”)
- keskusteltiin mahdollisesta brunssista, mutta näimme ainejärjestön liian pieneksi tälle
tapahtumalle
Syksyn suunnitelmat sekä tuutorien kanssa tehtävä yhteistyö
- vanhat tapaa uudet –tapahtuma = mökkibileet? ja joku muu kuin bileet (peli-ilta)
- sitsit syksylle (muiden ainejärjestöjen kanssa), mahdollisesti vko 4.
- Rosa lähtee selvittämään huvilatilannetta ”mökkiviikonloppua” varten. Tämä mahdollisesti
viikolla 40 (pe-la?).
- peli-ilta wishperissä tai vaihtoehtoisesti ulkopeli-ilta. Alkoholiton. Kaavailtu 15.9.
Suunnitellaan kesän aikana.
- hengailuiltojen tarvetta mietitään syksyllä
Syksyn excursio/vastaava
- excursiota suunnitellaan viikolle 45
- puhujia Joensuuhun
Ravintolapäivä syksyllä
- vohvelien paistoa?
- myyntipiste kadulla? lupa kaupungilta tai jonkun luona/carelia jne.
Haalarimerkkien ompeluilta mahdollisesti helmikuussa
9 SOPO-asiat
- SOPO-jaosto Joensuun Ellille keskustelemaan. Toivoimme aittarannan saunatilojen käytöstä
kysymistä. Myös kysymys siitä miksi kavereille ei vuokrata kaksioita.
10 KOPO-asiat
Kouken kokouksesta tuli hyvää palautetta keskiviikon pedagogisten palautepäivästä ja viiniä ja
valitusta –illasta (myös jälkimmäiseen liittyen alkoholitonta iltaa ehdotettiin).

Terveisiä Filppulan tapaamiselta
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opossumin jäsenen ehdotuksesta tapaamisessa päätettiin että filosofisen tiedekunnan
opiskelijat palkitaan 55 op suorittamisesta haalarimerkillä.
lisäksi puhetta yksityisyydensuojasta  ei haluta kiertäviä läsnäololistoja, joissa nimi sekä
opiskelijanumero
puhetta myös monialaisista, jotka eivät ole pyynnöistä huolimatta tulossa takaisin

Terveisiä pedagogisten opintojen palautetilaisuudesta
- saatiin vietyä opojen oikeuksia eteenpäin
- vinkkinä seuraavalle vuodelle, että opo-opettaja mukaan suunnitteluprosessiin ja
tapahtumaan
11 Kansainvälisyysasiat
- kv-henkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä
- suunnitteilla yhteinen rasti kaupunkisuunnistukseen
- yhteinen isompi tapahtuma suunnitteilla, ideoina norsujalkapallo jne toiminnallisuutta.
- luokanopettajat ja opot yhteinen tapahtuma vaihtareiden kanssa? Päädyttiin että jätetään
tämä vielä hautumaan.
12 Liikunta-asiat
- yhteiselle salivuorolle kiinnostusta, asiaa selvitetään lisää
13 Nettisivujen ja ilmoitustaulun päivittäminen
- asian käsittelyä jatketaan syksyllä
- ajankohtaista sivu pois  linkki fb:hen
- jaetaan vastuu ilmoitustaulun päivittämisestä kaikille
14 Muut esille tulevat asiat
- toivomus opojen työtilanteen selvityksestä henkilöstön puolelta
- futuran esittely ma 11.5. klo 8.30
- hallituksen kauden päätösilta tiistaina 12.5.
15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.9. klo 13.
16 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 12.52.

Joensuussa 8.5.2015
_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanna Tuomisto
sihteeri Enni Karjalainen
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Pöytäkirjantarkastajat
_____________________________
Miriam Röpelinen

________________________________
Eeva Rossi
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