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Läsnä Tytti Laakso  puheenjohtaja 4–14 
 Henriikka Knuutti sihteeri  1–14 
 Antti Väistö  tapahtumavastaava, VPJ 1–14  

Iida Karvinen tiedotusvastaava 1–14 
Pihla Nortela  SOOL -vastaava 1–14 
Asta Kangasjärvi rahastonhoitaja 1–14 
Sanna Tuomisto SOPO- ja KOPO-vastaava 1–14 

 Matias Vainio ISYY-kummi 1–14 
 
Poissa  varajäsenet 
 
 
1 Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Väistö avasi kokouksen klo 17.13.  
 
2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Väistö, kunnes Tytti Laakso saapuu 
paikalle. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Iitu Karvinen ja Pihla 
Nortela.  

 
3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista oli lähetetty 12.2.2014. Lisäksi todettiin, että 
paikalla oli puheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä. Kokous todettiin 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 

Tytti Laakso vaihtui puheenjohtajaksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
Lisättiin OPS-palaveri KOPO-osuuteen ja tuutorivalinnat SOPO-osuuteen.  

 
5 Ilmoitusasiat 
 

ISYY:n koulutuksesta Iitun terveiset, lähetetään Wiikko-Ärsykkeeseen jatkossa 
enemmän tietoa meidän tapahtumista.  

 
6 Tiliasiat 
  
 Fuksien haalarirahat on siirretty Essi Haudan tilille. 



 
Ella Kinnusen palkka äänenkäyttöluennosta maksetaan stipendinä ainejärjestön eteen 
tehdystä työstä.  
 
Asta muuttaa kirjanpidon sähköiseksi. Jatkossa käteiskassa tasataan myös 
kirjanpitoon.  

 
Kulukorvaushakemuslomaketta uusitaan poistamalla turhat toistot.  
 
Tilitilanne on hyvä.  
 
Matias muistutti, että ainejärjestö voi hakea ISYY:n yleisavustusta. Hakemuksen voi 
ennen palauttamista lähettää tarkistettavaksi Matiakselle. Keväällä on syksyn 
hakuaika, palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.  

 
7 Tapahtuma- ja vapaa-ajan asiat 
 

Äänenkäyttöluento oli menestys, porukkaa oli paljon, Ella hoiti hommansa loistavasti 
ja sisältö oli hyödyllistä ja kiinnostavaa. Paikalla oli väkeä reilusti, opossumilaisia oli  
eri vuosikursseilta sekä paljon myös muista ainejärjestöistä.  
 
Halajaiset (opossumi-ilta ja haalarikastajaiset) meni hyvin ja jatkot olivat onnistuneet. 
Ohjelma oli viihdyttävää, fuksit selkeästi nähneet vaivaa sen eteen! Pizzat ja muut 
tarjoilut menivät kaupaksi hyvin.  
 
SOOL:n Talvipäiväsitsit olivat oikein mukavat. Sponsorirahat (50e) on maksettu 
tilillemme takaisin, koska rahaa jäi yli.  
 
Sitsit pidetään 12.3.2014. Kaikki ovat tervetulleita. Hinnat: alkoholiton 
opossumilainen 6e, alkoholiton muu 8e, alkoholillinen opossumilainen 8e, 
alkoholillinen muu 10e. Sanna varaa tilan (toivottavasti saamme Metrian aulan). 
Tarvitaan joku järkkäkortillinen mukaan. Teemaa ideoidaan viikonlopun aikana 
Whatsappin ja Facebookin kautta. Lisäksi pitää miettiä ilmoittautuminen, 
lipunmyynti/maksaminen tilille ja mainostus. Iitu hoitaa mainoksen Wiikko-
Ärsykkeeseen. Matias ehdotti, että selvitetään millä ainejärjestöllä on kyseisenä 
päivänä bileet ja yhdistetään meidän etkot ja heidän jatkot.  
 
Opossumi-iltaa ei nyt pidetä. Seuraava on todennäköisesti huhtikuussa.  
 
OPEXI-tapahtuma tulee taas Kimmeliin, tapahtuma on 2.4.2014. Ilmoittautuminen 
alkanut uuteen sähköpostiosoitteeseen ilmoittautuminenopossumiry(a)gmail.com. 
Asia etenee. Ilmoittautumis-sähköpostitili oli hyvä idea, jotta ilmoittautumiset eri 
tapahtumiin voidaan pitää erillään muusta sähköpostista.  
 
Talvipäivät tänä viikonloppuna, jee!  

 
 Bileyhteistyökumppania ei ole vielä löydetty, jatketaan sen etsimistä myöhemmin.  
  
 
 



8 Kummit 
 
ISYY-kummi Matias Vainio oli seuraamassa kokoustamme. Vapaa-aika-, liikunta- ja  
kulttuuri –sektori ISYY:ssä on hänen vastuualueellaan. Kummin tarkoituksena on 
tuoda ainejärjestöt lähemmäs ISYY:tä. Ainejärjestö ei ole ISYY:n alainen, mutta 
ISYY tukee ainejärjestöjä rahallisesti, tiedotuskanavilla ja muilla tavoilla. Matias 
kertoi ISYY:n tämän hetken kehittämisestä ja projekteista, esimerkiksi viikolla 14 on 
kulttuuriviikko, tapahtumia Carelian aulassa, teatteriesityksiä opiskelijahinnoilla ja 
niin edelleen. Kummiin voi ottaa yhteyttä, jos tulee kysyttävää ja kummia voi kutsua 
tapahtumiin ja kokouksiin.  

 
9 SOOL-asiat 
 

Järjestökurssi oli 22.–23.2.2014. Pihla totesi, että koulutus oli hyvä, Asta oli saanut 
vinkkejä esim. käteiskassan hoitamiseen.  
 
Seuraava järjestökurssi on Jyväskylässä 22.–23.3.2014. Kahdelle hallituslaiselle 
SOOL maksaa matkat, majoitukset ym. Kurssi keskittyy hyviin yleisiin asioihin. 
Ilmoittautuminen loppuu 9.3.2014. Sanna ja Asta lähtevät koulutukseen.  

 
10 SOPO-asiat 
 

Sanna ei päässyt kokoukseen, menee seuraavaan.  
 
Tuutorivalinnat tehdään tänään kokouksen jälkeen. Sen jälkeen ne lähetetään 
Immoselle hyväksyttäväksi. Sanna jäävätään, koska hän haki itse tuutoriksi.  

 
11 KOPO-asiat 
 

Koulutuksen ja ainejärjestön hallituksen palaveri oli 4.2.2014. Henkilökunta piti siitä,  
olimme paikalla ja opiskelijoita oikeasti kuunneltiin ja ehdotuksiamme otettiin 
vastaan. Toivottavasti jatkossa on vastaavia tilaisuuksia ainejärjestön hallituksen ja 
henkilökunnan kanssa. OPS:a muokattiin toiveidemme mukaan. OPS:iin toivottavasti 
ja todennäköisesti lisätään valinnaisuutta ja käytännön erityispedagogiikkaa. 
Kokouksessa esittelimme lisäksi tulokset kyselystä Jyväskylään tulevasta ohjauksen 
koulutuksesta. Vanhalakka-Ruoho on yhteyshenkilönä Jyväskylän suuntaan. Toimme 
myös esiin huolemme opettajatilanteesta. Ohjauksen koulutukseen lisätty yksi 
opettaja. Joensuussa ehdotettiin, että opiskelijoita valittaisiin jatkossa 20 pitkään 
maisterikoulutukseen ja 10 maisteriohjelmaan ja erillisiin tulisi 20 opiskelijaa joka 
toinen vuosi. Esitys ei mennyt läpi, koska uusi opettaja oli palkattu ja se haittaa 
tulostavoitetta, siksi erilliset tulisi valita joka vuosi. Seuraaviin dekaanin tapaamisiin 
pitää mennä tästä aiheesta opiskelijoiden sanomaan, opettajien panostus ei riitä ja 
esim. kanditutkintojen ohjaus tulisi jakaa jollekin muullekin kuin pelkälle Tammiselle.  
 
Ensimmäisessä KOPO-kokouksessa Sanna kävi tutustumassa toimintaan ja muihin 
osallistujiin, toiminta kuulosti hyvältä.  
 

12 Muut esille tulevat asiat 
 

Antti esitteli banderollin luonnoksen ja hoitaa painatuksesta tarjouspyyntöjä.  



 
Tiedotusasioista pyritään jatkossa lähettämään vain yksi viesti viikossa. Kiireelliset 
asiat voi toki lähettää heti. Postia ei lähetetä, jos ei ole asiaa (eli ei tehdä siitä 
viikoittaista pakkoa).  
 
Sääntöjen mukaan Opossumin pöytäkirjat pitää julkaista ilmoitustaululla. Jatkossa 
tältä osin ilmoitustaulu on sähköinen, eli pöytäkirjat julkaistaan vain nettisivuilla. 
Ilmoitustaululle tehdään asiasta lappu.  
 
Jäsenyysnimikkeet muutetaan nettisivuilla ”vuoden jäsenyydeksi” ja ”koko 
opiskeluajan jäsenyydeksi” (poistetaan vuosijäsen ja ikuisuusjäsen –nimikkeet, sillä 
ne ovat harhaanjohtavia).  
 
Jäsenistöltä on tullut toive, että Educalle järjestettäisiin kaikille avoin kirpputori, jossa 
saisi myydä tai vaihtaa tavaroita. Opossumi voisi järjestää kahvimyyntiä. Palataan 
asiaan keväämmällä.  
 
Asta kysyi, voiko toisten ainejärjestöjen vuosijuhlien lahjaan saada ainejärjestöltämme 
avustusta. Lahjoitamme toisen Opossumin tauluista Rovaniemelle juhlijoiden mukana. 
 
Toimintasuunnitelma on tehty. Vuosikertomus/toimintakertomus vuodesta 2013 tulee 
kevätkokoukseen hyväksyttäväksi. Sen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Olli on jo 
tarkistanut toiminnan viime vuodelta ja kirjoittanut lausunnon, lausunto laitetaan 
kevätkokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Koska Sara Peltola muutti muualle, 
varatoiminnantarkastajana toimii Pihla Nortela, joka tekee vielä oman osuutensa 
tarkastuksesta.  

 
Lopuksi Matias kiitteli hyvää kokoustamme ja kehui ryhmähenkeämme. 
Puheenjohtaja kiitteli hyvästä toiminnasta erityisesti tiedotuksen suhteen. 
Hallituksessa kaikilla on omat tehtävänsä eikä kukaan kuormitu liikaa, hyvä me!  

 
13 Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Seuraava kokous pidetään 18.3.2014 klo 17 Pihlan kotona.   
 
14 Kokouksen päättäminen 
 
 Kokouksen puheenjohtaja Tytti Laakso päätti kokouksen klo 19.04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joensuussa 20.2.2014 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
puheenjohtaja Tytti Laakso sihteeri Henriikka Knuutti 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
_____________________________ ________________________________ 
Iitu Karvinen   Pihla Nortela 


