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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä            Sanni Saunamäki                  varapuheenjohtaja                    1–17 

           Miia Kukkonen   sihteeri ja tapahtumavastaava   1–17 

           Iisa Pantsari   rahastonhoitaja    1–17 

Sonja Kaverinen              edunvalvonta- ja SOOL-vastaava               1–17 

Hanna-Mari Leimola  edunvalvonta- ja fuksivastaava  1–17 

Anni Laukkanen  viestintävastaava    1–17 

Venla Oksanen   tapahtumavastaava    1–17 

   

 

Poissa           Joonas Mäkelä 

         Matilda Mässeli 

   

 

1 Kokouksen avaus 

 

Kokous avataan ajassa 17.15.  

 

2 Puheenjohtajan, sihteerin pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Miia Kukkonen, 

pöytäkirjantarkastajaksi Venla Oksanen sekä ääntenlaskijoiksi Iisa Pantsari ja Anni Laukkanen. 

 

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 Fiiliskierros 

 

Käytiin läpi osallistujien fiilikset.  

 

6 Ilmoitusasiat 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut poissa hallituksen toiminnasta koko syyskauden.  

 

Vuoden 2022 hallituksen järjestäytyminen on suoritettu. Kukin nykyisen hallituksen jäsenistä hoitaa 

omaan pestiinsä siirtyvän uuden jäsenen perehdytyksen haluamallaan tavalla.  

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään tammikuussa. Tarkoituksena on saada hallitukseen 

lisää jäseniä.  
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Ensi vuonna aloitellaan tiimitoimintaa ja osallistetaan muutenkin jäseniä toimintaan.  

 

7 Pöytäkirjojen 18.1.2021, 4.2.2021, 26.3.2021 ja 13.4.2021 hyväksyminen 

Hyväksytään pöytäkirjat hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Pöytäkirjoihin 4.2.2021 (2/2021)  ja 

13.4.2021 (5/2021) vaihdetaan Joonas Mäkelän tilalle allekirjoittajaksi Venla Oksanen sekä 

pöytäkirjoihin 18.1.2021 (1/2021) ja 26.3.2021 (4/2021) Sanni Saunamäki.  

8 Tiliasiat 

Tilillä on rahaa yli 600 euroa. Tuutoreille ostetaan 50e S-ryhmän lahjakortti, koska tuutorrahat tältä 

syksyltä ovat käyttämättä. Miialle on maksettu kulukorvaukset syyskokouksen pizzatilauksesta (yht. 

74,30e). Kerubi stadionin lasku on maksettu ja Poikkeus ry on maksanut puolet siitä Opossumin 

tilille.  

a. Uudet haalarimerkit 

Haalarimerkit on maksettu. Lopullinen summa on 260,97e.  

b. Haalarirahat 

Fukseilta puuttuu yhden haalarisponsorin maksu Tiimiakatemialta, jonka suuruus on 200e. 

Tiimiakatemian maksun jälkeen haalarisponsoreista yhteissumma on 2050e eli aiemmassa 

pöytäkirjassa ilmoitettu 1950e ei pidä paikkaansa.  

9 Viestintäasiat 

Tehdään jouluista sisältöä Instagramiin. Venla tekee 2021 vuodesta Instagramiin koosteen, jossa 

näytetään opopoppoon puuhailuja vuoden ajalta. Julkaistaan jouluaattona Hyvää joulua-postaus 

Instagramissa.  

10 Tapahtuma-asiat 

a. Menneet tapahtumat 

 

i. Syyskokous 

Valittiin uusi hallitus kaudelle 2022. Kokoukseen saapui paikalle myös muita kuin hallitukseen 

hakijoita. 

ii. Hae yliopistoon-päivä 

Opossumin ständillä kävi jonkin verran alasta kiinnostuneita lukiolaisia.  

iii. Pikkujoulut 

Fuksien järjestämät pikkujoulut olivat onnistuneet.  
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b. Tulevat tapahtumat 

 

i. Viininpunaiset sitsit 2.2.2022 

Ajankohdaksi on päätetty 2.2.2022. Sitseille on varattu tilaksi E200 klo 17-22. 

ii. 33 v. vuosijuhlat 

Vuosijuhlien suunnittelu käynnistetään heti tammikuussa ja sitä varten perustetaan oma tiimi.  

iii. Vanhan hallituksen hautajaiset ja uuden hallituksen kastajaiset 

Järjestetään vuodenvaihteen jälkeen. Päivämäärää pohditaan vielä.  

iv. Talviseminaari 

Talviseminaarin suunnittelussa ovat olleet mukana uudesta hallituksesta Iida Pirnes ja Roosa 

Makkonen. 

v. Aamukahvit  

Näillä näkymin jatketaan aamukahveja etämuotoisena ja valitaan uudesta hallituksesta uudet 

vastuuhenkilöt siihen. Päivämäärät on lyöty lukkoon koko keväälle.  

 

11 Edunvalvonta-asiat 

a. Jäsenkyselyn tulokset 

Käytiin läpi yhteenvetoa jäsenkyselystä. Ensi vuoden tavoitteena on tapahtumien monipuolisuuteen 

ja holittomuuteen panostaminen. Pyritään lisäämään myös vuosikurssirajat ylittävää yhteisöllisyyttä. 

Nettisivuja on päivitetty jäsenkyselyn osalta. Kokouskuulumisten julkaisua somessa harkitaan 

toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi.  

 

12 SOOL-asiat 

 

a. Uudet aluetoimijat 

 

Uusiksi aluetoimijoiksi on valittu Sanni Saunamäki Opossumilta ja Ira Koivusalo Popsista.  

 

Puheenjohtaja-koulutus järjestetään 28.-29.1.2022 Helsingissä ja järjestökurssi 12.-13.2.2022 

Tampereella. 
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13 Liikunta-asiat 

 

Ei uusia liikunta-asioita. Uuteen hallitukseen ei järjestäytymiskokouksessa saatu uutta liikunta- ja 

yhteistyövastaavaa.  

 

14 Yhteistyöasiat 

 

a. Laulukirjatyöryhmä 

 

Opossumi osallistuu laulukirjatilaukseen. Lopullista summaa selvitellään.   

 

Popsin vuosijuhlat järjestetään 4.2.2022. Kustannetaan kahdelle Opossumin edustajalle 

vuosijuhlamaksut kokonaisuudessaan, summa on 85 euroa per henkilö. Päätetään osallistujat 

myöhemmin.  

 

15 Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita.  

 

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraava kokous pidetään uuden hallituksen toimesta. Uusi puheenjohtaja Sanni Saunamäki laittaa 

hallitukselle kyselyn kokouksen ajankohdasta. 

 

17 Kokouksen päättäminen 

 

Päätetään kokous ajassa 18.45. 

 

 

 

 

 

Joensuussa 14.12.2021 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Sanni Saunamäki  sihteeri Miia Kukkonen 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

_____________________________  

Venla Oksanen  

 


