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Opossumi ry:n hallituksen kokous  
 
Läsnä  
 

Anni Nyman puheenjohtaja  1–18 
 Nadja Marjomaa varapuheenjohtaja 1–18 

Eeva Rossi  rahastonhoitaja 1–18 
Essi Kurkinen sihteeri  1–18 
Iira Lucenius SOOL-vastaava 1–18 
Tyttilotta Karjalainen tapahtumavastaava 1–18 
Johanna Leino edunvalvonta 4–18 
Leni Kärkkäinen tiedotusvastaava 1–18 
Heidi Heinonen edunvalvonta 2 1–18 
Maija Räsänen yhteistyövastaava 1–18 
Janina Hautamäki fuksivastaava 1–18 

 Marika Jussila jäsen  1–18 
 Veera Ruskomaa jäsen  12–18 
 Sanna Tuomisto jäsen  12–18 
 
Poissa  

Noora Hoskonen liikunta- ja somevastaava 
  

 
1 Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Nyman avasi kokouksen klo 17.03. 
 
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anni Nyman, sihteeriksi Essi Kurkinen ja 
pöytäkirjantarkastajaksi Nadja Marjomaa sekä äänenlaskijoiksi Leni 
Kärkkäinen ja Iira Lucenius. 

 
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. Johanna Leino saapui 17.06. 
 
5 Ilmoitusasiat 

• Anni osallistuu SOOLin puheenjohtajaperehdytykseen. 

• Ohjauksen Yammer-ryhmä on toiminnassa. 

• ISYY:n ainejärjestökoulutus on tiistaina 6.2. klo 10-16. Ilmoittautuminen päättyy 
31.1. 



Opossumi ry  Pöytäkirja   1/2018 
       2 (5) 
Annin luona    
Joensuu   16.1.2018 klo 17.00 
 

• SOOLin koulutus pe 9.2. rahastonhoitajalle, tiedotusvastaavalle, 
edunvalvontavastaavalle ja ”hyvinvoivalle hallitustoimijalle”. 

• SYL:n järjestämä Häirintätilanteet järjestötoiminnassa -tilaisuus Helsingissä 
torstaina 25.1. 

 
6 Tiliasiat 
 

• Tilin FI40 5770 0540 1839 74 laajat tilinkäyttöoikeudet myönnetään 

rahastonhoitajalle Eeva Rossille (henkilötunnus poistettu) ja puheenjohtajalle Anni 

Nymanille (henkilötunnus poistettu) sekä puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle 

käyttöön pankkikortti. Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Marika Jussilalta 

(henkilötunnus poistettu). 

• ISYY on myöntänyt hankeavustusta 150 € ja yleisavustusta 120 €. Yleisavustus 

maksetaan 15.2.2018 mennessä.   

 
7 Tilinpäätöksen hyväksyminen 

• Edellisen kauden rahastonhoitaja Marika on tehnyt tilinpäätöksen. Ylijäämää 195,92 

euroa. 

• Muokataan näppäilyvirhe tilinpäätöksestä. Allekirjoitetaan korjattu versio. 

• Hyväksytään tilinpäätös näppäilyvirheen jälkeen esiteltäväksi kevätkokoukseen. 

8 Edellisen hallituksen järjestäytymisehdotuksen hyväksyminen 

 Hyväksyttiin edellisen hallituksen järjestäytymisehdotus. 

9 Kokouskäytännöt 

• Kokouksia pyritään pitämään noin kerran kuussa. Vapaamuotoisia ideapalavereja 

voidaan pitää muulloinkin. 

• Päätettiin, että kokoukset aloitetaan siihen aikaan kuin on sovittu. 

• Kokouksissa pyritään pysymään asiassa. Kokouksiin valmistaudutaan. 

• Jos tulee mieleen jokin asia, jota haluaisi seuraavassa kokouksessa käsiteltävän, 

siitä voi ilmoittaa Annille ennen kokouskutsun lähettämistä. 

• Jos jotkut alkavat esimerkiksi järjestää tapahtumaa, sovitaan ajankohdat ja muut 

yksityiskohdat vasta kokouksen jälkeen. Seuraavaan kokoukseen mennessä olisi 

oltava jo jotain esitettävää. 

• Järjestöjaostoissa käyvät henkilöt kirjoittavat Driveen/FB Notesiin kokousmuistion, 

jonka jokainen hallituslainen käy lukemassa. Voidaan kommentoida ja keskustella 

jaostoissa ilmenevistä asioista Facebook-ryhmässä. 

• Viralliset kokoukset jatkossa ensisijaisesti yliopiston tiloissa. Tilavaraus on sihteerin 

vastuulla. Rennommat ideapalaverit voivat olla myös jonkun kotona. 

• Kokouseväät tilannekohtaisesti. Ostaminen kiertävä vastuu. 
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10 Pestikierros 

• Johannan ja Heidin perehdytys torstaina, Eevan perehdytys perjantaina. 

• Muiden perehdytykset ok. 

• Fuksivastaavan ja tuutoreiden työnjakoa selkeämmäksi. 

• Savonlinna-excursio  huomio etenkin Kotexiin? 

11 SOOL-asiat 

• Talvipäivät  

o 45 henkilöä jo ilmoittautunut 

o Busseja järkkäillään parhaillaan. Toiveena, että ainejärjestöt omissa 

busseissaan. 

o Viimeisen ilmoittautumisviikon superhype somessa 

• Joensuun SOOL-tapaaminen ma 29.1. klo 14-16 

o Paikalla aluetoimija Sanni-Kaisa Kinnunen ja Lauri Heiskanen. 

o Kaikille avoin, mutta alustava ilmoittautuminen Facebookin kautta. 

• Opeopiskelijoille pipot (joskus tulevaisuudessa) 

• Educa-messut 26.-27.1. Helsingissä. Sovittiin, että Eeva, Nadja ja Heidi saavat 

SOOLin matkakulukorvaukset. 

• SOOLin ainejärjestökoulutus 9.2. Leni, Eeva, Johanna ja Iira osallistuvat. 

• Tauko klo 17.58. 

• Jatketaan kokousta klo 18.09. 

12 Tapahtuma-asiat 

• Haalarikastajaiset  

o Menivät mukavasti. 

o Ensi vuotta ajatellen hallitus voisi olla enemmän mukana esimerkiksi 

päivämäärän valinnassa. Tapahtumasta voisi tulla opojen kevätlukukauden 

aloitustapahtuma. Korostetaan, että tapahtuma on kaikille vuosikursseille. 

Fuksivastaava voisi ottaa tästä koppia. 

• Veera Ruskomaa ja Sanna Tuomisto saapuivat 18.13 

• Vuosijuhlasitsit  

o Maaliskuussa  

o Voisivat olla vähän hienompi tilaisuus, näkyy osallistumismaksussa.  

o Heidi, Tyttilotta, Janina ja Leni alkavat järjestää sitsejä. Lisäksi toimikunta 

voisi olla hyvä järjestämistä varten.  

o Käynnistellään myös Opossumin 30-vuotisvuosijuhlien järjestelyitä. 

Harkintaan ruusukkeiden antaminen ansioituneille ainejärjestötoimijoille. 

• Kuopion excursio  

o Maaliskuussa, tarkempi ajankohta ja kohteet vielä mietinnässä 

o Tyttilotta ja Maija alkavat järjestää 

o Hankeavustus 150 € saatiin excursiota varten 
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• Presidentinvaalikävely  

o Ke 17.1. klo 14, lähtö Carelialta 

o Opossumi tarjoaa kaikille vaalikävelyyn osallistuneille munkit 

ainejärjestötilassa 

• Vaihtokokemuksia-tilaisuus Poikkeuksen ja Popsin kanssa 

o Asia on otettu ilmoille tapahtumavastaavien kesken 

o Tarkoitus järjestää tammikuussa 

• Savonlinna-excursio 

o Jonakin perjantaina viikolla 11, 14 tai 15 

o Tapaaminen Savonlinnassa 31.1. asian tiimoilta, Maija osallistuu 

o Maija ja Heidi alkavat suunnitella 

o Mietittiin ohjelmaksi esimerkiksi päivätansseja Ilonassa tai approja 

sekajoukkueilla (joensuulaisia ja savonlinnalaisia samassa joukkueessa). 

o Ideointipalaveri myöhemmin. 

• Viiniä ja viserrystä 

o Torstaina 15.3. 

o Uuden OPSin läpikäyntiä. 

o Nadja ja Sanna alkavat hoitaa asiaa. 

• Talvipäivä-sitsit  

o Keskiviikkona 21.2. Metrialla. 

o Tyttilotta hoitaa muiden tapahtumavastaavien kanssa. 

13 Liikunta-asiat 

• Ollaan yhteyksissä muiden ainejärjestöjen liikuntavastaaviin. 

• Mietinnässä matalan kynnyksen liikuntatapahtuma, esim. lajikokeilu. 

14 Edunvalvonta-asiat 

• Pedagogisten OPS-työryhmiin edustajia. Nadja Piritan tilalle. Nadja kuulostelee, 

jatkuvatko työryhmän kokoukset. 

• Maanantaina KOUKEn ensimmäinen kokous, Heidi osallistuu. 

• ISYYn edunvalvontajaoston kokoukseen osallistuvat Heidi ja Johanna. 

• ISYYn vastine SOOLin kannanottoon OPS-uudistuksesta 

o Tyytymättömyys päätöstä ja vastinetta kohtaan. 

o Tuetaan muita ainejärjestöjä. 

o Ohjauksen ”erityisasema” säilyy orientoivan harjoittelun osalta. H2 muuttuu 

joustavammaksi. 

15 Opossumi ry:n kaapin avaimet 

 Avaimet Annilla, Nadjalla ja Johannalla. Johanna antaa avaimensa Tyttilotalle. 

16 Muut esille tulevat asiat 



Opossumi ry  Pöytäkirja   1/2018 
       5 (5) 
Annin luona    
Joensuu   16.1.2018 klo 17.00 
 

• Kevätkokouksen ajankohdasta tehdään Doodle-kysely. 

• Pistetään vireille päivystysvuoro, jolta saisi ostaa haalarimerkkejä. 

• Ensi kokouksessa voitaisiin ottaa esille haalarimerkkien suunnittelukilpailu. 

17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.2. klo 16 yliopiston tiloissa. Essi 
varaa tilan. Leni ostaa kokouseväät. 

 
18 Kokouksen päättäminen 
 

Kokouksen puheenjohtaja Anni Nyman päätti kokouksen klo 19.13. 
 
 
 
 
 
Joensuussa 16.1.2018 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
puheenjohtaja Anni Nyman  sihteeri Essi Kurkinen 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
pöytäkirjantarkastaja Nadja Marjomaa 
    
 


