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Opossumi ry:n hallituksen kokous
Läsnä

Poissa

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

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

1–19
1–19
1–12
1–19
1–19
1–19
1–19
1–19
6–19

Johanna Leino
Marika Jussila
Rosa Summanen

Opossumin jäsen
Opossumin jäsen
Opossumin jäsen

1–19
1–19
1–19

Miriam Röpelinen
Susanna Uusi-Maahi

SOPO/KOPO
varajäsen

1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 18.36.
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 tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Lisättiin kohdaksi 8 kevään suunnitelmat. Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen
työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat
Ma 12.10. AU100 videolähetyksellä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Veera saapui klo 18.40.
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6 Tiliasiat
Tili on plussalla.
Opossumin Driveen on lisätty jäsenrekisteri, vuoden 2015 talousarvio sekä kulunkorvauslomake.
Opossumin haalarimerkkejä (”Fries before guys”) on ilmeisesti varastettu Educan ainejärjestötilasta
n. 100 kpl. Menetetty myyntiarvo noin 300 €. Sanna tekee asiasta rikosilmoituksen.
7 Tapahtuma-asiat
Uudet & Vanhat Get Together
Tapahtuma sujui hyvin, osallistujia oli kaikilta vuosikursseilta ja saatu positiivista palautetta.
Fuksiaiset
Fuksit ovat antaneet hyvää palautetta fuksiaisista. Puhuttiin, että kerätään tulevaisuutta varten lista
rasti-ideoista, jotka ovat toimineet hyvin. Eeva lähtee luotsaamaan.
ATK-YTP rasti 14.10.
Rastille menossa ainakin Johanna, Rosa, Anna, Rosa, Noora, Marika, Sanna, Miriam ja Veera.
Mielellään sisärasti, Play tai Palaver. Johanna ottaa vastuun organisoinnista. Luodaan Whatsapkeskustelu, jossa suunnitellaan rastin ideoita. Laitetaan Facebookissa vielä viestiä jäsenistölle.
Mökki-iltama Kolilla 5-6.11.
Mökki on varattu. Ilmoittautuneita 11 tällä hetkellä, mutta kaikki lähtijät eivät ole vielä
ilmoittautuneet. Laitetaan asiasta vielä viestiä, myös kyydeistä. Ma 12.10. jälkeen avataan muillekin
kuin opoille, mikäli ei saada riittävästi ilmoittautumisia. Pitää saada noin 18 osallistujaa, että reissu
kannattaa toteuttaa. Siinäkin tapauksessa Opossumi jäisi tappiolle.
Pyjamabilesitsit 22.10.
Ilmoittautuminen sitseille täyttyi hetkessä. Ilmoittautuneista 10 ei ole Opossumin jäseniä. Päätettiin
laittaa ystävällinen kehotus, että Opossumin tapahtumat ovat lähtökohtaisesti jäsenille ja ei-jäsenten
tulisi maksaa jäsenmaksu tapahtumiin osallistuakseen.
Tervemenoa Educa –bileet 27.10.
Eilen kokoustettu asian tiimoilta, Facebook-eventin pitäisi tulla tänään ulos. Bileet ovat kaikille
entisille Educalaisille ja Epsilonin jäsenille ilmaiset. Mainostetaan ahkerasti.
Ohjauksen teemailta vko 45
Teemailta järjestetään ma 2.11. todennäköisesti yliopiston tiloissa. Ilta alkaisi klo 17.30, tavoitteena
saada kolme puhujaa. Korvaus 40 €/vierailija, lisäksi ostettaisiin herkkuja. Tapahtuma on
Opossumin jäsenille. Näillä näkymin kansanopistolta tulossa kaksi puhujaa, lisäksi toiveena saada
Pestiltä puhuja. Lisäksi työkkärin Merviltä odotetaan vastausta. Juho etsivästä nuorisotyöstä ei
valitettavasti pääse paikalle. Satu ja Eeva ovat leivontatiimissä.
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Opossumin pikkujoulut 26.11.
Fuksit järjestävät. Tiimien jako on vielä osittain kesken, mutta suunnittelu käynnissä. Muistutettiin,
että kuitit täytyy muistaa ottaa talteen.
Hengailuilta joulukuussa
Puhuttiin pipareiden leipomisesta ja korttien askartelemisesta, Norssilta voisi varata köksänluokan.
Alustavasti mietittiin päiväksi ti 1.12.2015. Marika, Rosa, Asta ja Veera hoitavat piparitaikinan
leipomisen, Satu kysyy tilan varaamisesta.
Keskusteltiin siitä, että peli-illan voisi järjestää vasta keväällä. Syksyllä mahdollisesti ”unofficial”
peli-ilta.
Järjestetään hallitusapprosta Doodle Facebookiin.
8 Kevään suunnitelmat
Keskusteltiin ideoista kevään tapahtumia varten. Kevääksi ja ensi vuodeksi ideoitu muun muassa:
vuosijuhlasitsit, Wilma-koulutus, tilataan lisää haalarimerkkejä, ensi syksyksi nimetään
hallituskummi aloittaville fukseille, fuksiaisiin hallitusrasti, seuraavalle hallitukselle tavoitteeksi
sääntöjen päivittäminen, yhteistyövastaavan pesti ensi vuodelle, Pohjois-Karjalan opojen kanssa
tehtävä yhteistyö (yhteismatka Oulun opopäiville helmikuussa?) ja heidän toiminnan
mainostaminen sekä pullakahvit ohjauksen laitoksen kanssa.
Satu ehdotti PK-opojen puheenjohtaja Jouni Oinosen pyytämistä puhujaksi ohjauksen teemailtaan.
Idea sai kannatusta.
9 Jäsenhankinta
Sovittiin, että lähtökohtaisesti Opossumin tapahtumat ovat vain jäsenille.
Tehdään hyökkäys fuksien luennoille ja pidetään ständiä. Sanna selvittää sopivia aikoja.
Puhuttiin, että Opossumille voisi tilata opiskelijakorttiin tarran merkiksi jäsenyydestä (kaksi
erilaista vuosi- ja ikuisuusjäsenille.)
10 SOOL-asiat
Järjestökurssille lähtijät
Anna ja Asta lähtevät, Sanna ja Vesa yrittävät saada paikan joltain muulta ainejärjestöltä.
Hallituksille on annettu ennakkotehtävä, jota mietitään Facebookissa.
Talvipäivästartti järjestetään alustavasti marraskuun lopussa. Anna ja Johanna ainakin mukana
järjestämässä, mahdollisesti myös Rosa ja Eeva.
Talvipäivät järjestetään helmikuussa viikolla 7.
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SOOL-kummin (Tytti Laakso) kanssa vietettävä ilta näillä näkymin ma 9.11. Mökki-ilta sekä
saunominen saivat eniten kannatusta.
11 SOPO-asiat
Toinen hakukierros yliopiston luottamustehtäviin käynnissä 19.10. saakka.
Ma 7.12. alkoholiton hengailuilta Suvaksella. Mainostetaan tapahtumaa.
12 KOPO-asiat
Kun kandin paperit ottaa ulos, alkaa maisterivaiheen tukikuukaudet kulumaan heti. (2011–2013
aloittaneille tukikuukausia 37 kandi + 28 maisteri) Tämä kannattaa huomioida opintoja
suunnitellessa.
Koukessa käsitelty ja pohdittu: Uusi OPS säästää rahaa, kun kontaktiopetusta on vähemmän.
Ehdotettu, että graduarvostelussa siirryttäisiin seitsemänportaisesta arvostelusta viisiportaiseen, joka
olisi yhdenmukaisempi muiden yliopistojen kanssa. Sähköstä tenttejä haluttaisiin kehittää niin, että
tenttejä voisi tehdä muuallakin kuin kolmella kampuksella. Lisäksi keskusteltu palautteen
antamisesta niin että se kulkisi opettajille, mutta myös laitoksen johtajille asti (esim. palautteen anto
kurssin aikana eikä vasta kurssin jälkeen).
Haku perustutkintokoulutuksen toimikuntaan (Peto) v. 2016–2017 käynnissä. Ainejärjestönä
voidaan ehdottaa jäseniä toimikuntaan kehittämään filosofisen tiedekunnan koulutusta. Filosofisesta
tiedekunnasta valitaan kaksi jäsentä. Asta ilmaisi halukkuutensa.
Keskusteltiin siitä, että ensi vuonna otetaan ainejärjestönä kantaa lukion uuden opotunnin
pitämisestä. Opinto-ohjaajan tulee pitää tunnit eikä esimerkiksi ryhmänohjaajan ja samalla tulee
huolehtia siitä, että opojen määrää lisätään. Sanna kysyy Jouni Oinoselta PK-opojen kantaa asiaan,
lisäksi kontaktoidaan SOOL:ia. Lisäksi kannanotto epäpätevien opojen palkkauksesta.
Opot edustajistovaaleissa
Opo-opiskelijoista Rosa, Vesa ja Maria ovat hakeneet ISYY:n edustajistoon. Opossumi lähtee
mainostamaan ehdokkaita. Kandidaatit voivat tehdä sähköiset mainosjulisteet (A4), joita Opossumi
välittää jäsenille. Julisteet tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen ennakkoäänestystä
viestintävastaava Veeralle.
Satu poistui klo 20.10.
13 Kansainvälisyysasiat
KV-vastaavien kokous peruuntui. ESN Halloween-juhlat Palaverissa 28.10. Eilen 7.10. oli lähde
vaihtoon -tapahtuma.
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14 Liikunta-asiat
Maanantain liikuntavuoroista joka neljäs kerta päätetään tunnin sisältö.
Tiistain vuorolla sähly siirtyy toiselle tunnille. Päätettiin palloiluvuorojen sisällöksi tiistain vuorolle
ensi kerraksi norsupalloa, polttopalloa & sählyä, lisäksi futsal & sähly, savolainen pesäpallo &
sähly ja lentopallo & sähly.
12.–18.10. Länsikadun koulun vuorot peruttu.
Tikkarinteen ja Auroran salit auki normaalisti, ryhmäliikuntatunteja ei pääsääntöisesti viikolla 42.
Rosa tekee päivityksen Facebookiin liikunta-asioista ja syysloman poikkeusvuoroista.
Liikuntakerhon kokous tulossa lähiaikoina.
15 Muutos jäsentiedoissa liittymisen yhteydessä
Päätettiin muuttaa jäseneksi liittymistä varten tarvittavia tietoja. Jatkossa tarvitaan nimi, sähköposti,
opintojen aloitusvuosi, jäsenyyden muoto, kotipaikkakunta sekä se, saako liittää sähköpostilistalle.
Päivitetään muutokset nettisivuille.
Asta miettii miten kontaktoida vain vuodeksi liittyneet jäsenet mahdollista jatkoa varten.
16 Opossumi verkossa
Driven salasana annetaan kaikille hallituksen jäsenille. Jos samoilla tunnuksilla lukee sähköposteja,
tulee olla tarkkana että luetut sähköpostit merkitään uudelleen lukemattomaksi. Päävastuu
sähköpostin käytössä edelleen puheenjohtajalla ja sihteerillä.
Nettisivujen päivitystä kysellään Epsilonilta ja lisäksi Vesa kysyy kaveriltaan. Budjetoidaan ensi
vuodelle 100 € uusia nettisivuja varten. Järjestetään nettisivujen suunnitteluilta esim. ennen
hallitusapproa.
Päätettiin, että kaikki saavat admin-oikeudet Facebookiin. Näin esimerkiksi äkillisten viestien
lähettäminen helpottuu.
Päivitetään nettisivuja mm. jäsenyyden osalta.
17 Muut esille tulevat asiat
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL tarjoaa liikuntatapahtumiin vakuutuksia ja musiikin toistooikeuksia.
Uljaan nettisivuilla on tapahtumakalenteri, jonne voi lisätä järjestöjen tapahtumia. Eeva tarkastaa
kalenterin sekä sen, onko Opossumilla tapahtumia joita sinne voisi laittaa.
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Ensi vuoden toiminnansuunnittelua järjestetään Sannan ja Astan johdolla. Sanna selvittää
Facebookissa, keitä hallituksen jäseniä kiinnostaa osallistua.
18 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Seuraava kokous pidetään ma 26.10. klo 16 Ennin luona.
19 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 20.42.

Joensuussa 8.10.2015
_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanna Tuomisto
sihteeri Veera Ruskomaa

Pöytäkirjantarkastajat
_____________________________
Asta Kangasjärvi

________________________________
Anna Leinonen
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