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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä    Kalle Koskinen             puheenjohtaja                                    1–19 

               Joonas Mäkelä      varapuheenjohtaja                                    6–19 

               Sanna Rantala               sihteeri ja fuksivastaava                           1–19 

               Julia Sorjonen      rahastonhoitaja ja tapahtumavastaava      1–19 

               Miia Kukkonen             sidosryhmävastaava                                 1–19 

               Otto Gao                       yhteistyö- ja koordinointivastaava           1–19 

               Henna Anteroinen        viestintävastaava                                      1–19 

               Leni Kärkkäinen           jäsen                                                         1–19 

               Hanna Laatunen            SOOL:n aluetoimija                                12–19 

 

              Poissa 

              Tyttilotta Karjalainen   edunvalvontavastaava (Kopo) 

              Inka Ryynänen             edunvalvontavastaava (Sopo) 

 

 

Kokouksessa läsnäolevat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa. 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Koskinen avasi kokouksen klo 14:05. 

 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Koskinen, sihteeriksi Sanna Rantala ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Miia Kukkonen sekä äänenlaskijoiksi Henna Anteroinen ja Otto Gao. 
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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.  

Lisäksi myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Hanna Laatuselle. 

 

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Asialista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi. Lisätään kohdaksi 16 ”Viestintäasiat”.  

 

5. Ilmoitusasiat 

 

• Tuutorihaku on käynnissä 9.2. asti. 

 

Joonas saapuu kokoukseen ajassa 14:08 

 

6. Fiiliskierros 

 

Käytiin läpi kokoukseen osallistujien fiilikset. 

 

7. Tiliasiat 

 

• Tilinkäyttöoikeudet sekä pankkikortit Kallella ja Julialla, katseluoikeudet Joonaksella ja 

Sannalla. 

• Hallituksen pitää allekirjoittaa uusi versio tilinpäätöksestä. 

• Talvipäiväbussien hinta on 40 euroa. Talvipäiväbussien laskujen lähettäminen helmikuun 

aikana, Julia hoitaa. 

 

8. SOOL-kummin terveiset 

• Aluetoimija Hanna Laatunen kertoi Soolin ajankohtaisista asioista. 
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• Järjestökurssi Helsingissä 8-9.2. Opossumilta on edustus lähdössä paikalle. 

• Talvipäivien bussilomake on tavoittanut kaikki jäsenet, jotka ovat lähdössä Talvipäiville. 

• Joensuu on hakenut Talvipäiviä vuodelle 2021 Joensuuhun. Jos Joensuu saa Talvipäivät, 

Opossumilta toivotaan mainostusta siihen, että saataisiin jäseniä mukaan järjestelemään. 

• Opexi -tilaisuus valmistuville henkilöille 17.3.2020 Sokos Hotel Kimmelissä. 

• Soolin webinaarit tulossa keväällä. 

9. Kevätkokous 

• Kevätkokous suunnitteilla viikolle 17. Puheenjohtajisto tekee Facebook-tapahtuman ja 

hoitaa sihteerin sekä puheenjohtajan kokoukseen. 

• Ennen kevätkokousta kokoustetaan hallituksen kesken, jossa käydään läpi sääntömuutokset. 

Pyritään saamaan sääntömuutokset kevätkokoukseen. 

• Keväällä järjestetään myös yhdistyksen ylimääräinen kokous, jotta saadaan sääntömuutokset 

toimeenpantua. 

10. Tapahtuma-asiat 

• Menneet tapahtumat 

- Haalarinkastajaiset ja tuutorintappajaiset 

▪ Ilta oli onnistunut. Ensimmäistä kertaa vanhemmat opiskelijat järjestivät ohjelmaa, 

se toimi, pyritään pitämään jatkossakin näin. 

- Viiniä ja vaihtokokemuksia 

▪ Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujia oli mukavasti. 

• Tulevat tapahtumat 

- TP-viikko 

❖ TP-sitsit 

▪ Järjestelyt hyvällä mallilla, mainostusta lisää niin Instagramissa kuin 

Facebookissakin ennen itse tapahtumaa. TP-sitsien rahaliikenne hoituu Poikkeuksen 

kautta. 

❖ TP-olympialaiset 

▪ Suunnittelu on hyvässä vaiheessa, mainostusta myös tästä tapahtumasta ennen 

talvipäiväviikkoa. Opossumi osallistuu kustannuksiin 10 eurolla.  
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❖ TP-approt 

▪ Opossumi mainostaa approja omassa somessaan. 

❖ TP-ständeily 

▪ TP-ständeily talvipäiväviikon torstaina 20.2. 10-14 Julia, Miia ja Henna osallistuvat 

Opossumin edustajina.  

 

• Vuosijuhlat 

▪ Kutsut on lähetetty, ilmoittautumisaikaa 16.2. asti. Vuosijuhlat järjestetään Kerubilla 

ja vuosijuhlien teemana on Masquerade Ball. Vuosijuhlien hinta on jäsenille 55 

euroa, muille 60 euroa. 

▪ Silliaamiainen järjestetään lauantaina 14.3. ja tilaksi on varattu Metrian aula. 

▪ Opossumi ry on saanut kutsun Epsilon ry:n vuosijuhlille maaliskuun lopussa. 

Tyttilotta ja Joonas lähtevät edustamaan Opossumia.  

Opossumi korvaa 35€/ per henkilö. 

• Kevätkohtaamisia 

▪ Kevätkohtaamisia järjestetään maalis-huhtikuussa, budjetti on 30 euroa. Toimitaan 

aiemmin sovitun mukaan. 

• Kaverisitsit 

▪ Kaverisitsit järjestetään keskiviikkona 1.4.2020  

Joonas, Julia, Henna ja Miia lähtevät järjestämään sitsejä. 

• Hengailuilta 

▪ Hengailuilta suunnitteilla alustavasti tiistaille 10.3. Tarjoilut hoidetaan 

nyyttärimeiningillä, jokainen tuo jotakin.  

• Yhteistyö Tombolo ry:n kanssa 

▪ Lähdetään järjestämään sitsejä Tombolon kanssa.  

11. Edunvalvonta-asiat 

• 13.1. ISYY:n kummin tapaaminen 

▪ Hankeavustusta myönnetään uudelle aktiviteetille. 

▪ Yleisavustus on ainejärjestöille, joilla ei ole taloudellista perustaa järjestää esim. 

tapahtumia. 

▪ Isyyltä on mahdollista vuokrata tiloja kuten Suvas. 
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▪ Isyyllä on myös välinevuokrausta.  

▪ Isyyn kautta voidaan myös hankkia järjestyksenvalvoja tapahtumiin tarvittaessa. 

▪ Isyyllä on häirintäyhdyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä. 

• 14.1. Ainejärjestötapaaminen 

▪ Opossumilta tapaamisessa oli Kalle, Julia ja Miia. Tapaamisessa keskityttiin lähinnä 

tuutoritoimintaan ja sen kehittämiseen. 

• Kandi- ja graduohjauksen kysely 

▪ Kysely aukaistaan 5.2.2020 ja se on auki helmikuun loppuun asti.  

• Ops-palautteen keruu 

▪ Ops-palaute kerättäisiin kyselylomakkeella ja se pyritään laittamaan jäsenistölle 

avoimeksi viikolle 12. Toimitaan aiemmin sovitun mukaan. 

Joensuun aluetoimija Hanna Laatunen saapuu kokoukseen ajassa 15:08 

Palattiin kohtaan 8 ”SOOL-kummin terveiset”, kun aluetoimija Hanna Laatunen saapui paikalle. 

Sen jälkeen jatkettiin kokousta asialistan mukaisesti. 

12. SOOL-asiat 

• 14.2. on tulossa 100 suukkoa -tapahtuma Futuran aulassa. 

• Huhtikuussa on tulossa VAKAVA-koe, jonne Opossumin edustus muun muassa uudet 

tuutorit voivat mennä tsemppaamaan hakijoita. 

13. Haalarimerkkikisa 

 

• Järjestetään Haalarimerkkikisa ja kisa avataan jäsenistölle viikolle 15. 

 

14. Liikunta-asiat 

 

• Liikuntailtapäivä tulossa 25.2. Mainostetaan jäsenistölle helmikuun aikana. 

• Uuden futsalpallon hankinta liikuntavuorolle, Opossumi maksaa siitä 5 euroa. 

• Toukokuulle suunnitteilla pesispeli Poikkeuksen kanssa. Otto lähtee kyselemään. 
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15. Yhteistyöasiat 

 

• Kysely yhteistyökumppanitoiveista 

 

▪ Kysely yhteistyökumppanitoiveista viikolle 9. Otto lähtee hoitamaan asiaa eteenpäin. 

 

• Tuutorivalinta henkilökunnan kanssa 

 

▪ Tuutorivalinta suoritetaan yhdessä henkilökunnan ja vanhojen tuutoreiden kanssa. 

Hallituksesta Sanna osallistuu valintaan. 

 

16. Viestintäasiat 

 

• Jos alustavasti mietitään tapahtumia, muistetaan laittaa ne Slackiin kaikkien 

hallituslaisten näkyville. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

 

• Jatkossa tärkeää muistaa, että henkilökohtaiset mielipiteet pidetään erillään hallitusasioista.  

• Jatkossa hallituksen tiedotus muissa kanavissa kuin WhatsApp-ryhmässä.  

 

18. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

• Seuraava kokous pidetään viikolla 10. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan 

myöhemmin. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

 

• Kokouksen puheenjohtaja Kalle Koskinen päätti kokouksen ajan 15.53. 
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Joensuussa 5.2.2020 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Kalle Koskinen  sihteeri Sanna Rantala 

 

 

_____________________________             

pöytäkirjantarkastaja Miia Kukkonen 


