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Opossumi ry:n hallituksen kokous  
 
Läsnä  
 Anni Nyman puheenjohtaja  1–15 
 Nadja Marjomaa varapuheenjohtaja  1–15 

Essi Kurkinen sihteeri   1–15 
Eeva Rossi  rahastonhoitaja  1–15 
Iira Lucenius SOOL-vastaava  1–15 
Johanna Leino edunvalvonta 1  1–15 
Heidi Heinonen edunvalvonta 2  1–15 
Maija Räsänen yhteistyövastaava  1–15 
Janina Hautamäki fuksivastaava  1–15 
Leni Kärkkäinen tapahtumavastaava  1–15 
Joonas Mäkelä jäsen   4–15 
 
Kokouksen osallistujat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa. 

 
1 Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Nyman avasi kokouksen klo 17.00. 
 
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anni Nyman, sihteeriksi Essi Kurkinen ja 
pöytäkirjantarkastajaksi Eeva Rossi sekä ääntenlaskijoiksi Leni Kärkkäinen ja 
Maija Räsänen. 

 
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 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutosten jälkeen. Lisättiin kohdaksi 11 
kohta opeainejärjestöjen pipot. 
 
Joonas Mäkelä saapui klo 17.02. 

 
5 Ilmoitusasiat 

• Kutsu filosofisen tiedekunnan dekaanilta tilaisuuteen, jossa käsitellään syksyn 
kuulumisia ja kampussiirron jälkimaininkeja 26.11. klo 12-14 F110 

• Kerubin ainejärjestöilta 16.11. klo 20  

• Ohjauksen koulutuksen joulukahvit 12.12. klo 16-18 MP202 
 
 
6 Tiliasiat 
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• Eeva on selvittänyt ISYY:n kanssa kirjanpitoon liittyviä ongelmia. Nyt pitäisi olla 

kunnossa. 

• Haalarimerkeistä yli 1000 € tänä vuonna, ollaan 1300 € plussalla. Tapahtumista 

jääty myös jonkin verran voitolle. Tästä 1300 €:sta maksetaan vielä loppuvuoden 

tulevia tapahtumakuluja sekä muita kuluja. 

• Vanhalta Opossumin tililtä on nyt siirretty kaikki rahat uudelle tilille. 

  

 
7 Tapahtuma-asiat 

Menneet tapahtumat 

• Hallitushyökkäys 

o Meni mukavasti 

• Utransaarenvalloitus 

o Osallistujia olisi voinut olla enemmän, ajankohta oli huono 

o Muuten hyvä tapahtuma, ehkä ensi vuonna uudestaan 

o Budjetti ylitettiin muutamalla eurolla 

o Paikalle kulkemisen ja tarkemman alkamisajan kehittäminen 

• Tapaaminen henkilökunnan kanssa 

o Fuksikyselystä noussut esille tarve alkoholittomille tapahtumille. Pyritään 

ottamaan huomioon ensi syksynä. 

o OPS-muutoksesta keskustelua 

Tulevat tapahtumat 

• Rikosmysteerisitsit ke 7.11. 

o 98 osallistujaa 

o Järjestelyt mallillaan 

• Abipäivät pe 16.11. 

o Ständeilyä Carelian aulassa 

o Ostetaan lisää karkkia 10-15€ 

• Ohjauksen koulutuksen 30-vuotisjuhla pe 30.11. 

o Opossumilta toivottu iltajuhlaan jotain ohjelmaan 

o Lahja henkilökunnalle 40€ 

• Mietinnässä Opossumin jouluglögit/tortunleivontahetki/pipareidenkoristelu tms. 

tapahtuma 3.12. 

o Tapahtumatiimi hoitaa 

o Budjetti noin 50 € 

• Haalarinkastajaiset & tuutorintappajaiset tammikuussa 

o Ehdotetaan päiväksi 16.1. tai 23.1. tai 30.1. 

o Janina yhteyshenkilöksi 

• Vuosijuhlat 
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o 20.11. klo 15 vuosijuhlien ideointipalaveri 

o Kyselyä yhteistyödiileistä tehty 

o Teatteriin tulee ottaa yhteyttä kevään puolella asioista tarkemmin 

• Poikkeuksen vuosijuhlalahja 

o Lahjoitus hyväntekeväisyyteen 20 € 

 

8 Syyskokous 

• Toimintasuunnitelma 

o Hallituksen ehdotus hyväksyttiin esitettäväksi syyskokouksessa. 

Kokoustauko alkoi klo 18.10 

Kokoustauko päättyi klo 18.18 

• Talousarvio 

o Hallituksen ehdotus hyväksyttiin esitettäväksi syyskokouksessa. 

• Puheenjohtajan ja jäsenten äänestyskäytännöt käytiin läpi 

• Tarjoiluihin 50€ 

 

9 Edunvalvonta-asiat 

• Puheenjohtajistolle, viestinnälle ja edunvalvontatiimille suunnattu tilaisuus 21.11. tai 

22.11. ainejärjestöjen viestinnästä 

• Fazerin, Ellin ym. kyselytunti 13.11. 

• Kuulopuheita ohjauksen kannustinrahasta, yritetään selvittää mikä se on 

• Pyritään saamaan hallopediedustaja hallituksen seuraavaan kokoukseen 

• Joensuun lukiot vastahakoisia ottamaan opoharjoittelijoita, otetaan yhteyttä 

henkilökuntaan asiasta 

• Marinalta viesti SharePointin tekemisestä ohjauksen ja kapsyn opiskelijoille. 

Tehdään yhteistyötä henkilökunnan kanssa. 

• Yammerin mainostaminen työn alle 

 

10 SOOL-asiat 

• Torstaina 8.11. webinaari 

• Tp-startti 14.11. klo 11-14 
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11 Opeainejärjestöjen pipot 

• ITÄ OPETTAA on voittanut pipotekstiäänestyksen 

• Pipo maksaa 7,80€/kpl ainejärjestöille. 

• Lasku menee Kotexille, jolle maksetaan laskun saavuttua oma osuutemme. 

• Otetaan pipoista ennakkotilaus ja muutama ylimääräinen pipo 

 

12 Muut esille tulevat asiat 

 Ei muita esille tulevia asioita. 

13 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 Seuraava kokous järjestetään 11.12. klo 16. 

14 Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Anni Nyman päätti kokouksen klo 19.35. 
 
 
 
Joensuussa 5.11.2018 
 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
puheenjohtaja Anni Nyman  sihteeri Essi Kurkinen 
 
 
 
 
_______________________________ 
pöytäkirjantarkastaja Eeva Rossi   


