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Tarun kotona,  

Leinikkitie 5a 98  

  

Joensuu      13.9.2016   

  

  

Opossumi ry:n hallituksen kokous   

  

Läsnä  Eeva Rossi   puheenjohtaja   1–18  

 Pirita Mikkola      1-18  

 Essi Hauta        1-18  

 Karoliina Räsänen      1-18    

 Marika Jussila      1–18  

 Taru Leikas       1–18  

 Petra Roiha        1–18  

 Veera Ruskomaa      1–18  

  

  

Elisa Räsänen  sihteeri    1–18  

Poissa  Anna Leinonen     

  Iida Kukkavuori     

  Vili Moisio       

  

1 Kokouksen avaus  

  

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Rossi avasi kokouksen klo 17.54.  

  

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta  

  

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Rossi, sihteeriksi Elisa Räsänen ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Karoliina Räsänen sekä äänenlaskijoiksi Pirita Mikkola ja Petra Roiha.  

  

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

  

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty. Lisäksi todettiin, että paikalla oli puheenjohtaja ja 

tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

  

Muutettiin kohdaksi 8 syksyn tapahtumat, kohdaksi 9 nettisivut, kohdaksi 10 materiaalipankki ja 

kohdaksi 11 fuksien haalarit. Asialista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.  
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5 Ilmoitusasiat  

  

ISYY:n kehitysyhteistyöviikko 10.-14.10.2016. 15.09. on suunnittelukokous koskien 

kehitysyhteistyöviikkoa, jonne voi halutessaan osallistua.  

  

6 Tiliasiat  

  

9 uutta jäsentä liittynyt Opossumiin syyslukukauden puolella tähän mennessä  

  

  

7 Tapahtuma-asiat  

Marika hakenut pelivälineitä Get Together -tapahtumaan ISYY:n toimistolta.  

Epsilonin kanssa järjestettäisiin (fuksi)sitsit, Epsilonin huomisessa kokouksessa sopivat asian. 

Ajankohtana olisi mahdollisesti viikko 40 tai 41 (41 ilmeisesti hallituksen mielestä parempi 

ajankohta). Sitsejä alustavasti mukana järkkäämässä ainakin Eeva, Marika, Taru ja Karoliina.  

Viininpunaiset sitsit mahdollisesti 17.11 tai 22.11 (Judican ehdotus). Pohdittiin, ehtivätkö fuksit 

saada haalareita siihen mennessä. Todettiin, että olisi kiinnostusta järjestää kyseiset sitsit, kun ne 

eivät keväällä onnistuneet. 22.11. hallituksen mielestä sopivampi ajankohta, mutta myös 17.11. käy.  

Pikkujoulut mahdollisesti noin viikolla 47 (viime vuonna olivat k.o. viikolla), eli ehkä tänäkin 

vuonna niihin aikoihin. Heitettiin ilmoille 30.11. tai 1.12. 1.12 sai enemmän kannatusta 

hallitukselta. Kuitenkin mennään fuksien ehdoilla ja heidän aikataulujensa mukaan.  

Keskustelimme vuosijuhlan paikasta, Pirita ilmoittautui halukkaaksi vuosijuhlatoimikunnan 

vetäjäksi. Karoliina ja Veera ovat myös kiinnostuneita VuJu-toimikuntaan osallistumisesta. 

Ajankohtana olisi mahdollisesti maaliskuun alkupuoli (esim. 4. pvä maaliskuuta tai viikko 11 

perjantaina 17.3. tai lauantaina 18.3.).   

8 Syksyn muut tapahtumat  

Fuksiaisten hallitusrastin pohdintaa, rastilla haluaisivat olla alustavasti ainakin Marika, Iida, Taru ja 

mahdollisesti Karoliina (ellei tutor-rastia tule), Elisa ja Essi. Pohdittiin muutoinkin rastien 

järjestämistä.  

Ilmoille heitettiin idea makkaranpaistoillasta, mökkireissusta tai saunaillasta, retkestä tms. syksyllä 

kaikkien muiden tapahtumien välissä. Ajankohtana mahdollisesti viikko 43. Järjestäminen kiinni 

siitä, ilmoittautuuko kukaan järjestämään. Paikkana mahdollisesti NCC:n liiketilat (Prismasta 

keskustaan päin), Essi selvittää mahdollisuutta järjestää kys. tapahtuma siellä. Myös 

Linnunlahticamping mökkejä pohdittiin järjestämispaikkana helpomman kulkemisen takia (onko 
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tarpeeksi isoja?). Essi kysyy molemmista paikoista hintaa yms. Alkoholin käyttö omantunnon 

mukaan.  

Wilma-koulutus kysymysmerkkinä, Sanna Turunen PKKY:ltä olisi Marikan ja Piritan mukaan 

halukas esittelemään ammattikoulun Wilmaa opoille. Marika lupaa selvittää asiaa lisää, jos 

peruskoulu-lukion Wilmasta saataisiin esittelijä, jolloin Sannan panosta ei välttämättä tarvittaisi. 

Ajankohdaksi ehdotettiin marraskuun alkua (viikko 44 tai 45) mietittiin jos saataisiin toinenkin 

esittelijä esim. rehtori (Nepemäen koulun rehtori? Pirita voisi kysyä häntä).   Marika ja Piritta 

järkkäämässä.  

Pohdimme kevääksi ”opon urapakettipäivää/-tapahtumaa”, jonne saataisiin mm. CV-paja, 

henkilöstörekrytoija jne.   

9 Nettisivut  

Nettisivut ja niiden kehittäminen , siirto WordPressin puolelle? Karoliina, Essi ja Eeva voisivat 

ottaa asian hoitaakseen.  

10 Materiaalipankki  

Idea, että kerättäisiin yhteen paikkaan aluksi hallituksen voimalla ohjauksen materiaaliapankki 

(kirjallisuutta, linkkejä, tuntisuunnitelmia,  jne.). Veera on tehnyt keväällä Driveen kansion 

testikäyttöön  tämä hallituksen käyttöön aluksi ja myöhemmin jakoon myös jäsenistölle.  

11 Fuksien haalarit  

Fukseista valittu haalarivastaavat ja heidät on ohjeistettu. Fuksit hankkivat sponssit samalla tavoin 

kuin edellisenä vuonna. Opossumin hallitukselle käy, että sponsorirahat laitetaan Opossumin tilin 

kautta. Myönnetään väliaikainen nimenkirjoitusoikeus Siiri Aholalle haalarisponsorisopimuksiin ja 

muuhun haalarihankintaan liittyen.    

12 SOOL-asiat  

Eeva laittaa hallituksen fb-ryhmään SOOL:in kuntavaalikyselyn johon kommentoidaan 14.9. 

mennessä. Eeva tai Anna käy sitten vastaamassa itse kyselyyn.  

SOOL-kummi Kalle Liuski lähetti terveisiä, ja haluaisi tavata hallituksen SOOL-kummeilun 

merkeissä.   

Olemme mukana SOOL:in ainejärjestöjen Instagram-esittelyssä.   

Kokoustekninen tauko klo 19:27-19:33  



Opossumi ry    Pöytäkirja     6 /2016  4 (5)  

Tarun kotona,  

Leinikkitie 5a 98  

  

Joensuu      13.9.2016   

  

  

13 SOPO-asiat  

SOPO-KOPO-yhteydet on tulossa Facebookiin (hallituksen ryhmään) lähipäivinä. Syyskuusa 

tulossa ISYYn hengailuilta Suvaksella.   

14 KOPO-asiat  

KOPO-jaoston kokous tulossa ensi viikolla, Veera menossa.  

Hallituksen fb-ryhmään tulossa ennakkotehtävä KOUKea varten.  

15 Liikunta-asiat  

Liikunta-asiat: yhteinen taukojumppa opoille (ja myös muille) Futuran aulassa klo 12:00, 

ajankohtaehdotus kandiseminaaripäivänä torstai 15.9.  

Pirita ottaa yhteyttä muihin liikuntavastaaviin liikuntavuoroista (maanantaisin 19-20:30 Popsin ja 

Poikkeuksen kanssa Tulliporinkadun koululla ja tiistaisin klo 20-22:00 Judican ja Legion kanssa 

Länsikadun koululla)  

  

16 Muut esille tulevat asiat  

Alustavasti pohdimme 15.11. olevan sopiva ajankohta syyskokoukselle.  

17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen  

  

Seuraava kokous pidetään 27.9.2016 klo 18:00 Elisan kotona.   

  

18 Kokouksen päättäminen  

  

Kokouksen puheenjohtaja Eeva Rossi päätti kokouksen klo 20:03   

  

  

  

  

  

Joensuussa 14.1.2016  

  

  

_______________________________ ________________________________ puheenjohtaja 

Eeva Rossi  sihteeri Elisa Räsänen  
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Pöytäkirjantarkastaja  

  

  

_____________________________    

Karoliina Räsänen  


