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1 Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tytti Laakso avasi kokouksen klo 16.38.
2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tytti Laakso ja pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Antti Väistö ja Pihla Nortela.
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty 6.1.2014. Lisäksi todettiin, että
paikalla oli puheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5 Ilmoitusasiat
Banderollin luonnos on tulossa, hinta 20e. Antti hoitaa luonnoksen hankkimisen ja
selvittelee painatusta. Yritetään saada valmiiksi Talvipäiviin mennessä.
Fuksien haalarikastajaiset 29.1.2014, myös muut ainejärjestön jäsenet saavat
osallistua. Fuksit ilmoittavat tiedotusvastaavalle asiasta.
11.2.2014 ISYY:n ainejärjestöjen koulutuspäivä hallituksen jäsenille, jotka haluavat
osallistua ja hallitustoiminnasta opintopisteitä.

Ainejärjestöllämme on ISYY:ltä kummina Matias Vainio. Kummi kutsutaan
seuraavaan hallituksen kokoukseen.
OPEXI-tapahtuma tulee taas Kimmeliin, tapahtuma on 2.4.2014. Asiasta tulee lisää
tietoa lähempänä.
6 Tiliasiat
Laajat tilikäyttöoikeudet ainejärjestön tilille 577005-4183974 siirretään Joensuun
Seudun Osuuspankissa Vesa Savolaiselta (henkilötunnus poistettu) Asta
Kangasjärvelle (henkilötunnus poistettu) ja Pesosen Annalta (henkilötunnus poistettu)
Tytti Laaksolle (henkilötunnus poistettu). Pankkikäynti yritetään saada 20.1.2014 klo
15. Pankkikortti siirtyy puheenjohtaja Tytti Laaksolle.
Viime vuoden ylijäämärahat haalareista on siirretty Vesa Savolaisen omalle tilille,
josta ne tienannut vuosikurssi voi itse ne käyttää.
Asta ottaa jäsenrekisterin Facebook -ryhmästä ja täydentää siihen uudet jäsenet
vuoden mittaan.
SOOL-sitsien järjestäjät kysyivät olisiko ainejärjestö halukas sponsoroimaan
tilaisuutta jollakin summalla. Ainejärjestö lähtee mukaan 100 eurolla.
Asta ottaa käteiskassan itselleen huomisen äänenkäyttöluennon jälkeen säilytettäväksi.
7 Hallituksen jäsenten vastuualueiden jakaminen
Puheenjohtajana toimii syyskokouksen päätöksen mukaisesti Tytti Laakso. Muut
vastuualueet jaettiin seuraavasti:
Henriikka Knuutti
Asta Kangasjärvi
Iida Karvinen
Sanna Tuomisto
Pihla Nortela
Antti Väistö

sihteeri (+nettisivujen päivitys)
rahastonhoitaja
tiedotusvastaava, nettisivujen päivitys
SOPO- ja KOPO -vastaava
SOOL –vastaava
varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava (mm. ISYY:n
vapaa-aikajaoston yhteyshenkilö ja Opossumi-illat)

Tapahtumia ja muuta toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä koko hallituksen
kanssa.
8 Tapahtuma- ja vapaa-ajan asiat
Äänenkäyttöluento huomenna 15.1.2014. Luennosta on tullut kiitosta jo etukäteen.
Hallitus järjestää paikalle myyntiin kahvia, pullaa ja muuta tarjoilua. Pihla, Iitu ja
Antti menevät paikalle ajoissa keittämään kahvia. Haalarimerkkejä tuodaan myyntiin
ja tarvitaan myös käteiskassa mukaan. Asta laskee kassan.
Seuraava Opossumi-ilta pyritään pitämään fuksien haalarikastajaispäivänä Suvaksella
29.1.2014. Fuksit maksavat tilavuokran ja hallitus tarjoilut (esim. pizzaa ja juotavaa)

tai toisin päin. Asiaa pohditaan huomenna fuksien kokouksessa. Asiaan palataan
kokouksen jälkeen ja Sanna varaa Suvaksen, jos tapahtuma sopii fukseille. Toinen
Opossumi-ilta pidetään huhtikuussa.
Yhteistyötapaaminen ohjauksen henkilökunnan ja ainejärjestön hallituksen kanssa on
4.2.2014 klo 9.15. Siihen mennessä Sanna ja Asta laativat yhteenvedon Jyväskylän
koulutusta koskevasta kyselystä. Lisäksi palaverissa kartoitetaan tulevia
yhteistyökuvioita.
Opossumi tiedottaa Educa-messuista, mutta ei muuten lähde järjestämään kyytejä tms.
Bileyhteistyö: Pikkujoulut oli Kerubin osalta aika ikävää, he sulkivat paikan aikaisin.
Sopimus Kerubin kanssa on toistaiseksi voimassa oleva eikä tiettyjä päivämääriä tai
muuta ole sovittuna, joten asiassa on pohtimisen varaa. Sitsilippujen yhteydessä
myydään jatkolippuja Kerubiin jatkojen onnistumiseksi. Kevään aikana etsitään
yhteistyöainejärjestö jatkoa varten.
9 SOOL-asiat
SOOL-sitsit 11.2.2014. Aiheesta on kokous tänään. Kysytään voisiko meidän
haalarimerkkejä myydä sitseillä. Kiinnostuneet voivat lähteä mukaan.
Talvipäiväilmoittautuminen loppuu huomenna.
10 SOPO-asiat
Merkitään tiedoksi saatu selvitys ja käyty keskustelu.
11 KOPO-asiat
Sanna liittyy sähköpostilistoille (KOPO ja SOPO) ja osallistuu seuraavaan
kokoukseen.
12 Muut esille tulevat asiat
Tytti Laakso tekee keväälle vuosikertomuksen. Toimintasuunnitelma on Anna
Pesosen tehtävä, sitä kysellään edelleen.
Hallituksen jäsenet liittyvät tarpeellisille sähköpostilistoille. Antti ISYY:n vapaaajanosaston sähköpostilistalle, Pihla SOOL:n listalle, Sanna KOPO- ja SOPOjaostojen listoille ja Tytti ainejärjestöt -listalle.
Sihteeri ostaa mustekasetin tulostimeen (noin 25e). Sihteeri jatkossa tulostaa
esityslistat kokouksiin.
Ohjauksen opettajatilanne on parantunut, opetusresurssia on lisätty yhdelle opettajalle.
Sähköpostin salasana vaihdetaan Talvipäivä-ilmoittautumisten jälkeen.

13 Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 20.2.2014 klo 17 sihteerin kotona.
14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Tytti Laakso päätti kokouksen klo 18.04.
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