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Opossumi ry:n hallituksen kokous 

 

Läsnä Sanna Tuomisto  puheenjohtaja 1–16 

 Asta Kangasjärvi rahastonhoitaja 1–16 

Satu Karhu  varajäsen  1–16 

Enni Karjalainen VPJ  1–16 

Anna Leinonen SOOL-vastaava 1–16 

Eeva Rossi  tapahtumavastaava 1–16 

Miriam Röpelinen SOPO/KOPO  1–16 

Vesa Savolainen varajäsen  1–16 

Rosa Ylimaula KV- ja liikuntavastaava 1–16 

Veera Ruskomaa sihteeri/tiedotusvastaava 1–16 

 

Marika Jussila Opossumin jäsen 1–16 

  

Poissa Susanna Uusi-Maahi varajäsen   

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 16.09. 

 

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 

 

Poistetaan kohta 6 ”ISYY:n kuulumiset” ja lisätään tilalle ”jäsenten tehtäväkuvien selkiyttäminen.” 

Lisäksi lisätään syyskokous tapahtumiin. Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen 

työjärjestykseksi.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Kehitysyhteistyöviikkoa vietetään tällä viikolla. 

 

Liikuntailtapäivän palautekysely auki pe 30.10. klo 12 asti. 

 

Speksi hakee parhaillaan tekijöitä, tanssijoiden valinta järjestetään 4.11. 

 

ESN ja Tombolo järjestävät Halloween-bileet ke 28.10. Kerubissa. 
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6 Jäsenten tehtäväkuvien selkiyttäminen 

 

Enni ehdotti, että varapuheenjohtajan tehtäväkuvaan lisättäisiin yhteishenkilönä toimiminen 

esimerkiksi koulutuksen henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Asia sai kannatusta. 

Lisäksi puhuttiin tuutori-kummin pestistä, jonka voisi liittää esimerkiksi SOOL-vastaavan 

tehtävään.  

 

Keskusteltiin tehtäväkuvista ja niiden sisältöjen ylös kirjaamisesta. Satu kertoi Popsin tapana olevan 

se, että vanha hallituslainen kirjoittaa kirjeen seuraajalleen, josta käy ilmi esimerkiksi kyseisen 

pestin tehtäväkuva. Päätettiin, että jokainen nykyinen hallituslainen kirjoittaa kuvauksen omista 

tehtävistään ennen järjestäytymiskokousta. Tehtäväkuvaukset voisi laittaa uutta hallitusta varten 

esim. Driveen tai Facebook-ryhmään. 

 

Rosa mietti, kannattaako ensi vuonna kv- ja liikuntavastaavan tehtävät erottaa vai pitää yhdessä. 

 

7 Tiliasiat 

 

Asta kertoi, että tilin tilanne on mökin maksun ja haalarisponsorirahojen poistumisen jälkeen noin 

+-0. Haalarimerkkejä on mennyt kaupaksi hyvin ja lisää fukseja on liittynyt jäseneksi.  

 

Sanna on tilannut pankkikorttia varten uuden pin-koodin, joka kustansi 5 €. Sanna maksaa summan 

Opossumille. 

 

Päätettiin kustantaa Opossumia edustaville Sannalle ja Eevalle puolet osallistumismaksuista Popsin 

vuosijuhliin (illalliskortti 55 €/hlö).  

 

8 Tapahtuma-asiat 

 

ATK-YTP rasti 14.10. 

Rastin pitäminen oli oikein hauskaa ja rasteista saatiin runsaasti positiivista palautetta. Lisäksi 

myytiin paljon haalarimerkkejä. 

 

Pyjamabilesitsit 22.10. 

Alun järjestelyvaikeuksien jälkeen kaikki sujui hyvin. Haalarimerkit ovat tulossa lähiaikoina. Sanna 

ehdotti, että voitaisiin pitää Opossumin ständiä, jossa merkkejä voisi jakaa. 

 

Tervemenoa Educa –bileet 27.10. 

Yhteistyössä järjestetyt bileet ovat huomenna. Tapahtumaan on tulossa Facebookin mukaan n. 150 

henkilöä. Tapahtuma on kaikille ilmainen, siellä on tarjolla herkkuja ja siellä jaetaan erilaisia 

arpajaisvoittoja.  

 

Mökki-iltama Kolilla 5-6.11. 

Loppumaksu mökistä on tullut ja koko talon varaus on vaihdettu päärakennuksen varaukseen. 

Mukaan mahtuisi vielä n. 10 henkeä. Päätettiin ottaa vielä ilmoittautumisia vastaan, mainostetaan 

erityisesti fukseille.  
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Ohjauksen teemailta vko 45 

Viikon 45 teemailta joudutaan perumaan, sillä osa pyydetyistä puhujista ei päässyt toivottuna 

ajankohtana. Sanna ehdotti, että mentäisiin käymään Niittylahden kansanopistolla. ISYY:n 

myöntämää hankeavustusta on kuitenkin käytössä 100 €.  Keskusteltiin siitä kannattaako varata 

bussia vai mennä julkisella. Ehdotetaan kansanopistolle vierailupäiviksi ti 24.11. (aikaisintaan klo 

11) ja to 3.12. (aamupäivä). Osallistujia voisi tulla n. 20.  

 

Mikäli kyseiset päivät eivät sovi, haudataan koko asia. Sanna ottaa selvää kulkemisista. 

 

Opossumin pikkujoulut 26.11. 

Ensimmäiset tarvikkeet ostettu pikkujouluja varten ja valmistelut etenevät hyvää vauhtia. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.11. Pikkujouluihin tulisi ilmoittautua, jotta osataan varata 

erityisruokavalioita. 

 

Pipari-ilta 1.12. 

Satu on laittanut viestiä Norssille ja tekee tapahtuman Facebookiin, kunhan tilan käyttö varmistuu. 

Myöhemmin selviää kuinka paljon budjetista voi käyttää esim. korttien askartelutarvikkeisiin. 

Pyritään hankkimaan tarvikkeita edullisesti, esim. Lidl tai vastaava. 

 

Syyskokous 12.11. 

Facebook-tapahtuma on tarkoitus tehdä tänään, Maria Jauhiainen tulee puheenjohtajaksi. Veera 

laittaa viestiä Piimälinnaan ja kysyy samalla tarjousta naposteltavista ruuista. Käytettävissä n. 20–

30€.  

 

9 SOOL-asiat 

 

Talvipäiväilmoittautuminen alkaa 16.11.  

 

Järjestöpäiville lähtijät on valittu ja tänään on viimeinen ilmoittautumispäivä. 

 

Huomenna klo 11 järjestetään talvipäivä-starttiin liittyvä kokous ainejärjestötilassa. TP-startti on 

tarkoitus järjestää samalla viikolla kun talvipäiville ilmoittautuminen alkaa. 

 

Huomenna 27.10. on SOOL-päivä. Päivän aikana järjestetään neljä erilaista työpajaa, joihin on 

toistaiseksi kuitenkin hyvin vähän ilmoittautuneita. Jatkoina toimivat tervemenoa Educa –bileet, 

joita SOOL on osaltaan myös sponsoroitu. 

 

Opossumin jäsenmäärä SOOLissa on laskenut runsaasti, Eeva ja Anna pohtivat mitä tehdä asialle. 

 

Järjestöpäiviä varten tulee tehdä ennakkotehtävä, Anna aloittaa aiheesta keskustelun Facebookissa. 

 

SOOL-kummittelua varten on varattu saunamökki 9.11. alkaen klo 18. 

 

10 SOPO-asiat 

 

Miriam kertoi, että kaupunkialueelle olisi tulossa mahdollisesti 1,50 € bussilippu (nykyisin 3,30).  
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Opiskelijaedustajat on valittu yliopiston hallintoelimiin.  

 

Ma 9.11. ja 7.12. järjestetään hengailuillat Suvaksella.  

 

Ainejärjestötila –tapaaminen to 29.10. klo 14. Sanna ja Asta osallistuvat. Otetaan puheeksi 

ilmoitustaulu, radio ja jääkaappi. 

 

11 KOPO-asiat 

 

Ehdotettu, että luottamustoimista (hallinnon opiskelijaedustaja, ainejärjestötoiminta, 

edustajistotoiminta) voisi saada yhteensä 10 opintopistettä. 

 

Astaa ehdotettu Petoon. 

 

Sanna ehdotti, että tehtäisiin edunvalvonnasta lomakekysely jäsenille niistä asioista, joihin jäsenet 

haluaisivat Opossumin vaikuttavan. Mietitään kysymyksiä yhdessä Facebookissa. 

 

Keskusteltiin lukion toisesta pakollisesta opo-kurssista. Sanna selvittää PK-opojen ja SOPOn kantaa 

asiaan, Anna selvittää SOOLin kantaa ja Enni on yhteydessä laitokseen. 

 

12 Kansainvälisyysasiat 

 

KV-vastaavien seuraavan kokouksen ajankohta ei ole vielä tiedossa. 

 

13 Liikunta-asiat 

 

Liikuntavuorokalenteria ei ole vielä tehty, mutta sen pitäisi olla valmis lähiviikkojen aikana. 

 

Liikuntakerhon kokous 6.11. klo 13.15. 

 

14 Muut esille tulevat asiat 

 

Anna ehdotti, että ensi kokouksessa mietitään vuosijuhlia ja siihen liittyvää toimikuntaa. 

 

Rosa on kysellyt Epsilonilta nettisivujen toteutuksesta. Nettisivut saattaisi olla mahdollista toteuttaa 

kurssityönä. Myös Vesan kaveri voisi mahdollisesti tehdä nettisivut. Selvitellään asiaa lisää. 

 

Abi-päivä pidetään pe 13.11. Eeva, Anna, Rosa ja Marika voisivat ainakin mennä ständille. 

Kysytään voisiko laitos sponssata esim. karkkeja. Sanna varaa pöydän.  

 

Eeva laittaa Facebookiin linkkiä mahdollisuudesta voittaa Suvaksen tilat Opossumin käyttöön. 

 

15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraava kokous pidetään ti 24.11. klo 17 Leppäsen leipomossa. Mukaan tulee myös uusi hallitus. 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään joulukuussa.  
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16 Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 17.59. 

 

 

 

 

 

 

Joensuussa 26.10.2015 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Sanna Tuomisto sihteeri Veera Ruskomaa 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Asta Kangasjärvi  Anna Leinonen 

 


