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Opossumi ry:n hallituksen kokous  
 
Läsnä Heidi Heinonen puheenjohtaja  1–21 

Anni Nyman sihteeri  1–21 
Essi Kurkinen tiedotusvastaava 1–21 
Kalle Koskinen varapuheenjohtaja 1–21 
Sonja Kaverinen liikunta- ja yt-vastaava 1–21 
Joonas Mäkelä rahastonhoitaja 1–21 
Janina Hautamäki SOOL-vastaava 1–21 
Henna Anteroinen some- ja fuksivastaava 1–21 

 Tella Krigsman edunvalvontavastaava 1–21 
Elmeri Lemmetyinen tapahtumavastaava 1–21 

   
Kokouksessa läsnäolevat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa. 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Heinonen avasi kokouksen klo 17.01. 
 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heidi Heinonen, sihteeriksi Anni Nyman ja 
pöytäkirjantarkastajaksi Kalle Koskinen sekä ääntenlaskijoiksi Essi Kurkinen ja Janina 
Hautamäki. 
 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty ennen kokousta. Lisäksi todettiin, että paikalla oli 
puheenjohtaja ja tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
Kohdaksi 10 pestikierros, kohdaksi 12 avainasiat sekä kohdaksi 17 yhteistyöasiat.  
 
Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.  
 

5. Ilmoitusasiat 
 

• ISYY:n ainejärjestökoulutus hallitustoimijoille 

• 31.1. Hallituksen virkistysilta, lisää tietoa tulossa myöhemmin 

• 25.-27.1. Heidi osallistuu SOOLin puheenjohtajakurssille Helsingissä 
 

6. Tiliasiat 
 

• Uusi tilikausi avattu. 
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• Tilin (FI02 5770 0520 4448 67) laajat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortit myönnetään 
rahastonhoitaja Joonas Mäkelälle (hlötunnus poistettu) ja puheenjohtaja Heidi 
Heinoselle (hlötunnus poistettu). Tilin katseluoikeudet myönnetään varapuheenjohtaja 
Kalle Koskiselle (hlötunnus poistettu) ja sihteeri Anni Nymanille (hlötunnus poistettu). 

 
Tilin (FI02 5770 0520 4448 67) laajat tilinkäyttöoikeudet poistetaan Eeva Rossilta 
(hlötunnus poistettu) ja Anni Nymanilta (hlötunnus poistettu). Tilin katseluoikeudet 
poistetaan Essi Kurkiselta (hlötunnus poistettu) ja Nadja Marjomaalta (hlötunnus 
poistettu). 

 
 
 

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen 

Edellisen kauden rahastonhoitaja Eeva on tehnyt tilinpäätöksen. Ylijäämää 649,99 euroa. 
Tilinpäätös allekirjoitetaan. Tilinpäätös hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukseen. 
 

8. Edellisen hallituksen järjestäytymisehdotuksen hyväksyminen 

Edellisen hallituksen järjestäytymisehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. 

9. Kokouskäytännöt 

Kokouksia noin kerran kuussa, mutta ideapalavereita voidaan pitää vapaasti niin paljon 

kuin halutaan.  

Kokoukset alkavat sovitusti niin kuin kokouskutsussa on ilmoitettu. Tulkaa siis ajoissa 

paikalle, jotta kokoukset saadaan aloitettua ajallaan. 

Jos et pääse paikalle, tulet myöhässä tai joudut lähtemään aikaisemmin, ilmoita Heidille tai 

Kallelle. 

Asioita ja tapaamisia sovitaan kokouksen jälkeen, ei kokouksen aikana. 

Jos käydään jossain kokouksessa tai muussa tärkeässä tapaamisessa, tehdään muistio 

yhteiseen Facebook-ryhmään. Muistetaan reagoida tykkäämällä muistioon, niin tiedetään, 

kuka on perillä mistäkin asiasta. 

Valmistaudu kokouksiin etukäteen. 

Pöytäkirjantarkastajan rooli kiertää. 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti yliopiston tiloissa. 

Ostetaan jokaiseen kokoukseen kokouseväitä noin kymmenellä eurolla.  
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Jatkossa asialistoja ei tulosteta hallituksen kokouksiin. Kokousten kulkua seurataan 

sähköisesti tai jokainen voi halutessaan tulostaa asialistan itselleen. 

10. Pestikierros 

Pääsääntöisesti perehdytykset hoidettu. 

11. Uudet hankinnat 

• Pipot ovat saapuneet. Pipot maksaa 10 euroa jäsenille. Päätettiin, että ei-jäsenille 

maksaa 15 euroa. Joonas lähettää laskupohjan ennakkotilaajille ja huolehtii, että 

ennakkotilaajat saavat pipon. Pipoja jaetaan CV-pajan yhteydessä ennakkotilaajille. 

21.2. TP-ständillä mahdollista ostaa. 

• Päätettiin ostaa uudenmallinen muistitikku rahastonhoitajalle, joka maksaa noin 17 

euroa.  

• Päätettiin tilata Siusta voi tulla –merkkiä 100 kappaletta, joten kustannukseksi arviolta 

100 euroa. Joonas hoitaa. 

 

12. Avainasiat 

Educan aj-tilan kaapin avain Heidillä. Heidi ja Elmeri hakevat Educan aj-tilaan avaimia.  

 

13. Tapahtuma-asiat  

Tulevat tapahtumat 

• Haalarikastajaiset ja tuutorintappajaiset 30.1. Metrian aulassa 19-22. Järkkäri 

hommattu. Järjestelyt hyvällä mallilla. Tapahtumaan käytettävissä 100 euroa 

Opossumilta. 

• Työnhakustartti 24.1. M110. Järjestelyt hyvällä mallilla. Opo-opiskelijoita tarvitaan 

apukäsiksi jeesailemaan. Tarjoiluihin 15 euroa. 

• Hyvinvointiviikko viikolla 6. Suunnittelut alkavat keskiviikkona. Hyvinvointiviikkoon 

20 euroa käytettävissä. 

• Kevätkohtaamisia maalis-huhtikuussa. Edunvalvontatiimi hoitaa. 

• Viiniä ja vaihtokokemuksia Popsin ja Poikkeuksen kanssa helmikuun alkuun 

mennessä. Karo ja Elmeri vastuussa. Tapahtumaan budjetoitu 20 euroa. 

• Vuosijuhlien suunnittelu käynnissä. Lasiterassille mahtuu 140 henkilöä. Tiimejä: 

sponsori, vujuviikko, vujuillan ohjelma, sillis ja koristelu. Yhteinen keskustelu kaikille 
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vujujärjestelyihin osallistuville. Sponsorit selville ensi kokoukseen mennessä. 

Vujuviikolle ohjelmaa. 

• Alumni-päivälle ehdotetaan maaliskuun lauantaita 23. tai 30.3. Sanna ja Pirita on 

hoitamassa. Anni linkkinä hallituksesta. 

• Kevään excursio sunnitteilla huhtikuulle. Ehdotuksia tullut jäsenistöltä. Sonja ja 

Joonas lähtevät hoitamaan.  

• Poikkeus ottanut yhteyttä vappukaraoken tiimoilta. Alustavasti 24.4. tilassa M100. 

• Oidipus ry ottanut yhteyttä 30.4. vapun juhlinnasta. Varattuna Laulutalo 18-24. 

Mahdollisesti Echo ry mukana. Lähdetään suunnittelemaan yhteistä vappua. Elmeri 

ja Leni lähtevät hoitamaan. 

• Kerubin yhteistyökuvioita selvitellään. 

• Vappuviikolle suunnitteilla ohjelmaa. 

• Lukuvuodenpäättäjäistapahtuma huhti-toukokuulle suunnitteilla. Elmeri ja Leni 

lähtevät hoitamaan. 

 

Pidetään kokoustauko klo 18:59. 

Päätetään kokoustauko klo 19:11. 

 

14. Edunvalvonta-asiat 

 

• Ensimmäinen edunvalvontajaoston kokous tammikuun aikana. 

 

• Ohjatun harjoittelun kehittämistyöryhmään etsinnässä opo-opiskelijaedustus. Kysytään 

jäsenistöltä, onko kiinnostusta osallistumaan jäseneksi. 

 

15. SOOL-asiat 

 

• Meneillään SOOLin synttärikakkuviikko. Joensuussa juhlittu aamulla 

• SOOLin järkkäkurssi 9.-10.2. Jyväskylässä. Edunvalvontavastaava, rahastonhoitaja ja 

SOOL-vastaava lähdössä. 

• SOOLin webinaari maaliskuussa, joka lähetetään Joensuusta. 

• Talvipäiville tällä hetkellä ilmoittautuneita 27. Markkinoidaan vielä ilmoittautumista. 
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• TP-ständeily 21.2. Carelian aulassa alustavasti 10-14. Ständeilyssä myydään merkkejä 

ja pipoja. 

• Talvipäiviä ajatellen kuvakisa viikolle 7. Palkintoon rahaa 10 euroa. 

• Tp-olympialaiset suunnitteilla alustavasti 19.2. iltapäivästä. Samat lajit, mitä 

talvipäivillä. 

• Kysytään jäsenistöltä, onko kiinnostuneita bussivastaaviksi. Janina lähettää 

selvittämään. 

• Tp-sitsit suunnitteilla tp-viikolle maanantaille 18.2. Kysellään kiinnostuneita 

ainejärjestöjä mukaan sitsien järjestämiseen. Janina vie asiaa eteenpäin. 

• Täytettiin tavoitteet opettajankoulutukselle 2019 –lomake. 

• Educa-messut 25.-26.1. SOOL korvaa matkat kahdelle. Joonas on lähdössä ja 

jäsenistöltä kysytään mielenkiintoa toiseen paikkaan. Essi hoitaa kyselyn. 

 

16. Liikunta-asiat 

 

• Ilmaiset kokeiluviikot menossa. 

• Mahdollisesti keväällä tulossa liikuntatempaus opoille. 

• Kysellään Poikkeukselta, onko tulossa samaa pesäpallo-ottelua kuin keväällä. 

 

17. Yhteistyöasiat 

 

ISYYstä kummi Saara kysellyt mahdollisuutta osallistua kokoukseen.  

Meihin otettu yhteyttä Kide-appiin liittyen ja ehdotettu tapaamista 8.2. Kalle ja Elmeri 

alustavasti lähdössä tapaamiseen.  

 

18. Viestintäasiat 

 

• Uuden logon suunnittelu käynnistellään. Tehdään suunnittelusta kilpailu. Viestintätiimi 

vie eteenpäin.  

• Nettisivujen päivitystä varten otetaan huomenna yksityiskuvia. Yhteiskuvaan etsitään 

uusi aika doodlettamalla. 

• Somekalenteriasiaa viedään eteenpäin ja otetaan käyttöön mahdollisimman pian. 

• Tapahtumista infot hoitavat henkilöt, ketkä tapahtumaa järjestävät.  

• Jatkossa hallituksen kokouksista tehdään nostot someen. 
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19. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

20. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 
Seuraava kokous pidetään 7.2.2019 klo 16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Heidi Heinonen päätti kokouksen klo 20:48. 
 
 
 
 
 
Joensuussa 14.1.2019 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
puheenjohtaja Heidi Heinonen  sihteeri Anni Nyman 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   
pöytäkirjantarkastaja Kalle Koskinen  
 


