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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä            Joonas Mäkelä                       puheenjohtaja                   1–16 

Iisa Pantsari               rahastonhoitaja                 1–16 

Sanni Saunamäki             varapuheenjohtaja            1–16 

Venla Oksanen                 tapahtumavastaava           1–16 

Sonja Kaverinen                SOOL-vastaava ja edunvalvoja 1–16 

Anni Laukkanen                 viestintävastaava             1–16 

Miia Kukkonen               sihteeri ja tapahtumavastaava  1–16 

Hanna-Mari Leimola                 fuksivastaava ja edunvalvoja  1–16 

  

 

Poissa   Matilda Mässeli                liikunta- ja yhteistyövastaava    

   

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Joonas Mäkelä avasi kokouksen klo 15.05. 

 

 

2 Puheenjohtajan, sihteerin. pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Mäkelä ja pöytäkirjantarkastajaksi Venla Oksanen sekä 

äänenlaskijoiksi Sanni Saunamäki ja Sonja Kaverinen. Sihteeriksi valittiin Miia Kukkonen.  

 

 

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 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Poistetaan kohta 8; Sool-kummin terveiset. Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi muutoksen 

jälkeen.  

 

 

5 Ilmoitusasiat 

 

SOOLin järjestökurssi järjestetään lauantaina 27.3. Sanni on ilmoittautunut.  

 

 

6 Fiiliskierros 

 

Käytiin läpi osallistujien fiilikset.  
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7 Tiliasiat 

Iisa on saanut Opossumin pankkikortin. 

Tuloja tai menoja ei viime aikoina ole ollut.  

Kuhasalossa tehdyn haalarimerkkimyynnin määrä selvitetään. Tehdään merkeistä inventaario ja 

tarkastetaan myyntisumma. 

Iisa ja Joonas tarkistavat tämän vuoden budjetin ja suhteuttavat sen vallitsevaan pandemiatilanteeseen 

sopivaksi.  

 

8 Viestintäasiat 

Sosiaalisen median sisällöstä on saatu hyvää palautetta, pidetään somessa jatkossa myös hyvä 

meininki yllä.  

Jatkossa lyödään kokouksissa seuraavan kuun tapahtumien päivämäärien ajankohdat lukkoon, jotta 

tarkempi suunnittelu voi alkaa päivämäärien ja tapahtumista sopimisen jälkeen.  

 

9 Tapahtuma-asiat 

a. Menneet tapahtumat 

i. TP-viikko 

 

TP-sitsit olivat erittäin onnistuneet ja osallistuja oli melko paljon. 

 

ii. Viiniä ja valitusta 

Saatiin aikaiseksi hyviä keskusteluja ja oli muutenkin onnistunut tapahtuma. Pohditaan samaa 

tapahtumaa järjestettäväksi uudestaan loppukeväänä.  

   

b. Tulevat tapahtumat  

 

i. Opopoppoon aamukahvit 

Henkilökunnan kanssa on alustavasti päätetty syyslukukauden aamukahviajankohdat.  

ii. Kevätkohtaamisia 
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Järjestetään erillisenä tapahtumana ja mahdollisuuksien mukaan, lyödään piakkoin päivämäärä 

lukkoon Instagram-kyselyn pohjalta. Alustavana ajatuksena on toteuttaa tapahtuma hybridinä.  

iii. More-haaste opeainejärjestöille 

Muut ainejärjestöt ovat halukkaita lähtemään mukaan. Järjestäjältä odotetaan tarkempia tietoja.  

iv. Muut kevään tapahtumat 

- Pääsiäistapahtumat 

Pääsiäispippalot 31.3. klo 18, Sanni on vastuussa. Munaraati pidetään 1.4. Instagramissa. 

Pääsiäistapahtumiin budjetoitu edellisessä kokouksessa 20e.  

- Rastisuunnistus  

Järjestetään 12.4.-9.5. Joka viikolle on uudet rastit, joista ilmoitetaan sijainnit Instagramissa. Yhden 

viikon rastit ovat aina jollain tietyllä, rajatulla alueella. Rasteilta löytyy QR-koodeja, joissa on 

esimerkiksi tehtäviä. Kahdeksan rastia suoritettuaan saa itselleen Opossumin haalarimerkin.  

-    Opossumin synttärijuhlat 

Järjestetään pienimuotoisesti Zoomissa viikolla 15.  

-    Vappuviikko 

Tiistaina 27.4. on juomapeli-ilta. Perinteiset vapun puistositsit järjestetään perjantaina 30.4. ja 

vappupiknik lauantaina 1.5., järjestämistapaa katsotaan vallitsevan koronatilanteen mukaan. Lisäksi 

suunnitteilla on järjestää ainakin jokin poikkitieteellinen vapputapahtuma. Vapputapahtumiin 

budjetoidaan 100e. 

 

10 Edunvalvonta-asiat 

Puheenjohtajaneuvoston kokouksessa oli ”hyvä pöhinä”, kokouksessa käsiteltiin muun muassa 

YTHS-asioita.  

Opossuminkin allekirjoittama #Eijakseta-vetoomus opiskelijoilta on mennyt eteenpäin opetus- ja 

kulttuuriministeriöön sekä valtamedioihin.  

Opintopalveluiden ja ainejärjestöjen tapaaminen on tulossa tiistaina 20.4. 

Lähdetään suunnittelemaan jotain uudenlaista fuksitervehdystä tuleville fukseille. Halutaan panostaa 

siihen, että uudet fuksit saavat riittävästi tietoa Joensuusta, ainejärjestöstä ja muusta opiskeluun 

liittyvästä jo ennen opintojen aloitusta. Pyydetään mahdollisesti tulevan syksyn tuutoreita mukaan 

projektiin. Muutenkin keskusteltiin koulutuksen näkyvyyden ja markkinoinnin lisäämisestä, syksyllä 

lähdetään pohtimaan näitä asioita tarkemmin.  
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Oppiaineelta on mennyt läpi ehdotelma palkallisista harjoitteluista ja AHOT-menetelmien 

muuttumisesta. Pohditaan mahdollisuutta jonkinnäköiseen tiedotustilaisuuteen asiasta. Sonja kysyy 

asiasta henkilökunnalta.  

TEPPO-esittelyä ollaan toteuttamassa vielä tänä keväänä.  

 

11 SOOL-asiat 

 

SOOLin liittokokous järjestetään 10.-11.4. etänä ja ilmoittautuminen on 9.4. klo 10 mennessä. 

Perehdytys on 30.3. klo 16-18. Sanni, Joonas ja Miia valitsevat keskenään liittareille menijät. 

 

 

12 Liikunta-asiat 

 

Ei uusia liikunta-asioita.  

 

 

13 Yhteistyöasiat 

 

Haalarimerkkimyynnin hinnoittelu on nyt selvillä. Veloitetaan postituksesta 2e per lähetys 10 

merkkiin asti.  

 

Puheenjohtaja Joonas tekee Popsin etävuosijuhliin tervehdyksen Opossumilta. Popsin lahjaan 

budjetoidaan 20e.  

 

 

14 Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita.  

 

 

15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraava kokous järjestetään viikolla 15, Joonas laittaa asiasta Doodle-kyselyä hallitukselle.  

 

 

16 Kokouksen päättäminen  

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Joonas Mäkelä päättää kokouksen ajassa 16.58. 
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Joensuussa 26.3.2021 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Joonas Mäkelä   sihteeri Miia Kukkonen 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

_____________________________  

Venla Oksanen 


