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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä Joonas Mäkelä puheenjohtaja   1–18 

Sanni Saunamäki varapuheenjohtaja  1–18 

Iisa Pantsari  rahastonhoitaja  11–18 

Anni Laukkanen viestintävastaava  1–18 

Matilda Mässeli liikunta- ja yhteistyövastaava 1–18 

Sonja Kaverinen edunvalvonta ja SOOL-vastaava 1–12 

Venla Oksanen tapahtumavastaava  1–18 

Hanna-Mari Leimola edunvalvonta- ja fuksivastaava 1–18 

Miia Kukkonen sihteeri ja tapahtumavastaava 1–18 

Kalle Koskinen jäsen   1–18 

 

 

 

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Joonas Mäkelä avasi kokouksen ajassa 14:04. 

 

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Mäkelä, sihteeriksi Miia Kukkonen ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Hanna-Mari Leimola. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sonja Kaverinen ja Matilda 

Mässeli. 

 

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.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Edunvalvontakahvit ISYY:n kanssa tänään 18.1. klo 16:30. 

Sanni ja Joonas menevät UEF:n tulopalveluiden tapaamiseen torstaina 21.1. klo 16. 

Puheenjohtajilla on koulutus 31.1. klo 10-17, Sanni ja Joonas ovat ilmoittautuneet.  

 

Käytiin läpi osallistujien fiilikset.  

 

 



Opossumi ry  Pöytäkirja  1 /2021                      

Teams 

 

Joensuu   18.1.2021 klo 14 

 

 
 

2  

 

6 Tiliasiat 

 

Uusi tilikausi on avattu ja budjetoitu. 

Uusia tilinkäyttöoikeuksia ei vielä ole päivitetty. 

 

Tilin (tilinumero poistettu) laajat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortit myönnetään rahastonhoitaja Iisa 

Pantsarille ja puheenjohtaja Joonas Mäkelälle. Tilin katseluoikeudet myönnetään varapuheenjohtaja 

Sanni Saunamäelle ja sihteeri Miia Kukkoselle. 

 

Tilin (tilinumero poistettu) laajat käyttöoikeudet poistetaan Kalle Koskiselta sekä Julia Sorjoselta. 

Tilin katseluoikeudet poistetaan Joonas Mäkelältä ja Sanna Rantalalta. 

 

7 Tilinpäätöksen hyväksyminen 

Tilipäätöksen hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen. 

8 Järjestäytymisehdotuksen hyväksyminen 

Hyväksytään järjestäytymisehdotus.  

9 Kokouskäytännöt 

Kokouksia pidetään noin kerran kuussa, muita ideapalavereita voidaan pitää vapaammin. Pyritään 

pitämään kokoukset kuun ensimmäisellä viikolla tiistaina keskiviikkona tai torstaina. Kokoukset 

alkavat sovitusti niin, kuin kokouskutsussa on ilmoitettu. Kokouksiin tulevien toivotaan olevan 

ajoissa paikalla, jotta kokoukset saadaan aloitettua ajallaan. Jos ei pääse paikalle tai joutuu tulemaan 

tai lähtemään myöhässä, toivotaan asiasta ilmoitettavan Joonakselle tai Sannille. Kokouksiin 

valmistaudutaan etukäteen. Pöytäkirjantarkastajan rooli on kiertävä. Mahdollisuuksien mukaan 

kokoukset läsnä, koronatilanne huomioon ottaen voidaan kuitenkin järjestää myös etänä. 

Sähköpostia luettaessa merkitään sähköposti lukemattomaksi, jollei se ole omaa vastuualuetta. 

Viesteistä ilmoitetaan kyseisestä pestistä vastaavalle. 

Pyritään sopimaan ideapalaverit ja muut tapaamiset kokouksen ulkopuolella. Teamsiin tehdään pieni 

muistio omiin pesteihin liittyvistä muista kokouksista ja tapaamisista, joista muiden hallituslaisten 

olisi hyvä tietää. 

Suunnitteilla olevat tapahtumat ja muu toiminta lisätään Teamsin kalenteriin. Varmistetaan 

kalenterista, ettei tule päällekkäisyyksiä.  

Muodostetaan hallituksen sisällä tiimejä (esimerkiksi viestintätiimi yms., joille omat ryhmät 

teamsissa ja whatsappissa). 

Sovittiin, että sitoudutaan noudattamaan kokouskäytänteitä. 
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10 Avainasiat 

• Futuran ainejärjestötilan kaapin avaimet ovat tällä hetkellä Joonaksella ja Kallella. Siirretään 

avain Kallelta tapahtumavastaava Venlan haltuun Joonaksen lisäksi.  

• Educan avaimet lunastavat Joonas ja Venla.  

11 Tapahtuma-asiat 

• Tulevat tapahtumat: 

- Haalarinkastajaiset ja tuutorintappajaiset 

Haalarinkastajaisten järjestämisen mahdollisuuksia selvitellään loppukeväästä. 

- Hallituksen virkistäytymisilta 

Virkistäytymisillan järjestämistä harkitaan tilanteen mukaan loppukeväästä. 

- Hallituksen jäsenien kuvaus 

Hallituksen kuvaukset järjestetään alustavasti helmikuun alussa.  

- Hallituksen mydayt 

MyDay:t pidetään Instagramissa viikoilla 3 ja 4 alkaen tänään 18.1.  

- Viiniä ja vaihtokokemuksia 

Viiniä ja vaihtokokemuksia-tapahtuma pyritään järjestämään etänä helmikuussa.  

- Vuosijuhlat 

Tilanteen salliessa järjestetään vuosijuhlat syksyllä 2021. 

 

Iisa Pantsari liittyi kokoukseen ajassa 14:48. 

 

- Kevätkohtaamisia 

Kevätkohtaamisia-tapahtumasta keskustellaan henkilökunnan kanssa. Pohditaan, riittääkö 

Opopoppoon aamukahvit jäsenistön ja henkilökunnan yhteiseksi tapahtumaksi. 

- Etätapahtumat 

Aamukahvien nimi on muutettu Opopoppoon aamukahveiksi ja tapahtuma järjestetään etänä 

noin kolmen viikon välein toukokuun alkuun asti.  

Tehdään kysely jäsenistölle kiinnostavista etätapahtumista. 
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12 Edunvalvonta-asiat 

• kandi- ja graduohjauksen kysely 

Kandi- ja graduohjauskyselyä ei toteuteta keväällä 2021. Kyselyn pitämistä harkitaan uudestaan 

syksyllä.  

Sonja poistuu kokouksesta ajassa 15:00. 

• Ops-palautteen keruu 

Ops-palautetta ei kerätä tänä keväänä. 

 

13 SOOL-asiat 

• SOOL-järjestökurssi 

Odotellaan SOOLilta lisätietoa järjestökurssin toteutumisesta. 

 

14 Liikunta-asiat 

Sykettä-toiminta on toistaiseksi keskeytettynä, ainoastaan etätoimintaa järjestetään. 

Mietitään vielä ulkoilutapahtumien järjestämistä ja niiden edellytyksiä.  

 

15 Yhteistyöasiat 

• Tuutorivalinta henkilökunnan kanssa 

Fuksivastaava on yhteydessä henkilökuntaan Opossumin hallituksen roolista tuutorivalinnassa. 

 

16 Muut esille tulevat asiat 

Miia selvittää tarkemmat kustannukset haalarimerkkien postitusta varten.  
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17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous järjestetään helmikuun ensimmäisellä viikolla. Joonas laittaa lähempänä 

hallitukselle Doodle-kyselyä sopivasta ajasta. 

 

18 Kokouksen päättäminen 

• Päätetään kokous ajassa 15:25. 

 

 

 

Joensuussa 18.1.2021 

 

_______________________________   ________________________________  

puheenjohtaja Joonas Mäkelä   sihteeri Miia Kukkonen  

___________________________________  

pöytäkirjantarkastaja Hanna-Mari Leimola 

 

 

 


