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Opossumi ry:n hallituksen kokous  
 

Läsnä  
Heidi Heinonen  puheenjohtaja 
Kalle Koskinen  varapuheenjohtaja   
Elmeri Lemmetyinen tapahtumavastaava   
Tyttilotta Karjalainen tapahtumavastaava 
Marika Jussila  tapahtumavastaava   
Joonas Mäkelä   rahastonhoitaja   
Miika Pesonen  edunvalvontavastaava 
Iira Lucenius   sool-vastaava 
Anni Nyman    sihteeri 
Sanna Rantala  jäsen 
Sanni Saunamäki  jäsen 
 
 

 
Kokouksessa läsnäolevat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa. 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avataan ajassa 16:16. 
 

2. Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
Valittiin puheenjohtajaksi Kalle Koskinen, sihteeriksi Miika Pesonen, pöytänkirjantarkistajaksi Jo-
onas Mäkelä ja äänten laskijoiksi Tyttilotta Karjalainen ja Elmeri Lemmetyinen. 
 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokouskutsu lähetetty viikkoa aikaisemmin ja paikalla vähintään puolet hallituksen jäse-
nistä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 
Lisätään kohdaksi 5. hallituksen kokouskäytännöt. 

 
5. Kokouskäytännöt 
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Kokouksia vähintään kerran kuussa, ideapalavereita vapaasti, ole ajoissa paikalla, 
jos et pääse, olet myöhässä tai joudut lähtemään ajoissa ilmoita asiasta Kallelle tai 
Heidille. Tammikuun pöytäkirjassa koko lista kokouskäytännöistä. 
 

 
6. Ilmoitusasiat 
 
Tarrat ja lippu saapuneet, tarran saa voimassa olevalla jäsenyydellä. Aj-kaapin 

avain tilauksessa 
 

 7. Tiliasiat 
 
1036e alijäämää, rahaa on tulossa jäsenmaksuista ja Popsi ry:ltä noin 800e. Alkusyksyn 
suhteen ei tarvitse huolehtia raha-asioista.  
 
 8. Jäsenasiat 
 
Jäsenrekisterin päivitys, 3 uutta jäsentä kesän aikana, opossumin jäsenyyden markkinointi 
syksyllä fukseille, Kide-app tarjonnut kyselyä siirretäänkö jäsenrekisteri Kide-appiin. Pala-
taan tähän asiaan. Fuksien lisääminen vasta fuksiaisten jälkeen opopoppoo wa-ryhmään.  

 9. Syksyn tapahtumat 
 
(Suluissa kysymysmerkki jos vielä auki). 

 Kaupunkisuunnistus palaveri 29.8 ja itse tapahtuma 5.9,  

Fuksipiknik klo 14:00 6.9 hallitukselle ja fukseille suunnattu(?), ke 4.9 14-16 hallituksen 
mahdollista esittäytyä fukseille,  

opositsit 11.9 (?) Elmeri ja Tyttilotta ottavat vastuun sitseistä, budjetti: fuksit 5e, jäsenet 
10e, ohjauksen opiskelijat jotka ei jäseniä 12e ilmoittautuminen 6.9 mennessä(?), 

 

Heidi Heinonen liittyi 16:47 Get together 19.9 (kerubi, jetti tai play? paikka selviää 
myöhemmin) budjetti 50e,  

Fuksiaiset 25.9 tuutorit vastuussa pääosin, 100e tuutorointibudjetista käytettävissä rahaa, 
aloitus ja mahdolliset jatkot Poikkeus ry kanssa, 6 rastia vuosikurssittain ja jokainen kurssi 
suunnittelee rastipaikat itse, 

 Hallituslaisten esittelykuvat viikko 38/39, Instagramiin uusien hallituslaisten esittely(?). 
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 Viininpunaiset sitsit lokakuun 2/3 vk palataan syyskuun kokouksessa, J 

ettimaraton syksyllä(?) 

 10. Yhteistyöasiat 
Mainostetaan Lehtiä Ilosaaressa-tapahtumaa somessa, syksyn ekskursio ottavat haltuun 
Sonja ja Heidi. 
 

 11. SOOL-asiat 
 
Jäsenmaksu viikkopostiin, haalarisponsoriraha 350e, SOOL ja kopo kummin tapaaminen 
päivämäärä tarkentuu. 

 
 
12. Edunvalvonta-asiat 

 
Nettisivuille palaute ja ehdotuslomakkeet, yhdistetään Lehtiä Ilosaaressa lipun arvon-
taan(?), Kouken kokous 26.8 muistilista fb-ryhmässä. 
 

13. Liikunta-asiat 
 
Viikolla 39 24.9 pesispeli Poikkeus vs. Opossumi. Liikkavuorot tiistaisin 18-20 yhdessä Ju-
dican, Legion ja Optimin kanssa Länsikadun koululla, keskiviikko ja sunnuntai klo 19-20 
Tulliportin koululla (Educasport). Sykettä approt 2.9-15.9 tutustuminen sykettä palveluihin 
ilmaiseksi. 
 
 14. Opossumi ry 
 
Keskustelua College paidoista, kuten äänestys logosta ja tilataanko huppari/kollari malleja. 
 
 
 15. Vapaa sana 
 
Kysymys: tiimit? - Tehdään samalla tavalla kuin viime vuonna. 
 
 
 16. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 
Seuraavan kokouksen aika: 9.9-15.9 viikolla. 
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 17. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous ajassa 17:36 
 
 
 

 
 
 
 
Joensuussa 26.8.2019. 
 
 
 
 
__________________________________ 
puheenjohtaja   Kalle Koskinen    
 
__________________________________ 
sihteeri    Miika Pesonen 
 
__________________________________ 
pöytäkirjantarkastaja  Joonas Mäkelä  
 
 


