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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä Eeva Rossi  puheenjohtaja  1–20 

Iida Kukkavuori rahastonhoitaja 1–20 

Veera Ruskomaa VPJ/KOPO/SOPO 1–20 

Marika Jussila tapahtumavastaava 6–20 

Anna Leinonen SOOL- ja fuksivastaava 1–20 

Mirkku Uotila tiedotusvastaava 1–20 

Rosa Ylimaula KV- ja liikuntavastaava 1–11 

Annika Auronen varajäsen  1–20 

Sanna Tuomisto  varajäsen  1–20 

Johanna Leino sihteeri  1–20 

 

Poissa  

Taru Leikas  varajäsen 

Petra Roiha  varajäsen 

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Rossi avasi kokouksen klo 16.23. 

 

2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Rossi ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä 

ääntenlaskijoiksi Iida Kukkavuori ja Anna Leinonen. 

 

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 

 

Liikunta ja kansainvälisyysasiat siirretään SOOL-asioiden jälkeen kohdiksi 9 ja 10. 

Lisätään syksyn hallituksen kokoonpano kohdaksi 11, pedagogisten palautepäivä 

kohdaksi 12 sekä kirjan ja ruusun päivä kohdaksi 13. Esityslista hyväksyttiin 

muutosten jälkeen työjärjestykseksi.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Speksin 4 viimeistä näytöstä on tämän viikon keskiviikkona ja torstaina sekä 

ensiviikon tiistaina ja keskiviikkona.  

 

6 Tiliasiat 
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Opossumilla on yksi uusi jäsen.  

Viiniä ja valitusta iltaan voidaan kustantaa viinit pienentämällä hallitusbudjettia, joka 

päätettiin tehdä.  

Liittokokousedustajien hotellit maksettiin. 

Järjestöpäivän haalarimerkkituotoilla saadaan maksettua tilatut merkit. 

 

Marika Jussila saapui ajassa 16.36. 

 

7 Tapahtuma-asiat 

 Excursio Kuopioon 1.3. 

Palaute oli vaihtelevaa, toiset tykkäsivät kohteista, toiset olisivat halunneet uusia 

kohteita. Ruokatauko oli liian lyhyt ja aamulle toivottiin kahvittelua. Pääosin palaute oli 

kuitenkin hyvää ja excursio onnistunut. 

 Urheilusitsit 21.4. 

Sitseille on 78 ilmoittautunutta viimeisimmän tiedon mukaan. Suunnitelmat ovat hyvällä 

mallilla.  

 Vapun tapahtumat 

30.5. Opossumi tarjoaa shotit Leijonan metsästyksen jälkeen. Mirkku tekee tapahtuman 

facebookiin.  

Mirkku tekee koosteen vapun ajan tapahtumista ja lähettää sähköpostilistan kautta 

jäsenistölle.  

 Viiniä ja valitusta 3.5. 

Sanna ja Eeva vetävät. Mirkku auttaa järjestelyissä. Joensuun aluetoimija Laura 

Koskinen kutsutaan seuraamaan ja kertomaan Soolista.  

Jos Soolin julkilausuma monikulttuurisuudesta opettajankoulutuksesta julkaistaan ennen 

viiniä ja valitusta iltaa, aiomme esittää sen tukemaan koulutuksen kehitystä. 

 Wilma-koulutus? 

Marika on ottanut yhteyttä henkilöön, joka voisi mahdollisesti tulla kouluttamaan. Hän 

ei ole vielä vastannut, joten Marika aikoo ottaa uudelleen yhteyttä.  
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Jäseneltä oli tullut toive CV-koulutukseen, jossa harjoiteltaisiin CV:n tekemistä ja 

annettaisiin vinkkejä sen tekoon. Tämä sekä IB-linjan esittely voitaisiin yhdistää Wilma-

koulutukseen järjestämällä koulutuspäivän, jossa edellä mainitut toimisivat työpajoina. 

 

8 SOOL-asiat 

Joensuun Sool-vastaavat olivat kokoustaneet, ja päättäneet järjestää 4.5. klo 19 Soolin 

vakuuttavan bingon Jetsetissä. Tapahtuma on kaikille opettajaopiskelijoille avoin. 

Palkintoina on muun muassa leffalippuja ja matkalatureita. 

Soolilla on menossa jäsenhankinta kampanja. Aluetoimija Laura tulee mielellään 

kertomaan ja mainostamaan Soolia tapahtumiin.  

Sool on ostanut ainejärjestötilaan uuden kahvinkeittimen sekä isoja termareita, jotka 

on tarkoitettu kaikkien käyttöön. 

Vappuviikolla Sool tarjoaa simaa ja vappumunkkeja.  

 Soolin järjestökurssi Oulussa 19.-20.3.16 

Kurssi oli hyvin järjestetty ja oikein antoisa. Saatiin paljon ideoita hallitustoiminnan 

kehittämiseen. 

 Soolin liittokokous 16.-17.4.16 

Opossumista edustamassa olivat Johanna Leino ja Sanna Tuomisto. Joensuusta 

hallitukseen valittiin Popsin Kalle Liuski ja Poikkeuksen Lauri Heiskanen. 

Puheenjohtajaäänestys oli todella tiukka. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Noora 

Korhonen Kalma ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Niklas Kulju Opekas ry:stä.  

9 Kansainvälisyysasiat 

International music evening perjantaina 22.4. E200, after partyt Kerubissa. 

20.4. on International camping day Kuhasalossa.  

Yleinen vaihto-info 25.4. klo 12–16 AG100 tilassa. 

Laitoksen KV-info on 27.4. klo 14–16 F112 tilassa. 

10 Liikunta-asiat 

Tiistain vuorolle klo 20–22 Legion kanssa ja maanantain vuorolle Popsin ja 

Poikkeuksen kanssa on haettu jatkoa myös syksylle. 
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Salibandyliigan finaali on 22.4. klo 15.20 alkaen.  

Opintotuki koris on 7.5., ilmoittautumismaksu 15€/joukkue.  

11 Syksyn hallituksen kokoonpano 

Johanna Leino, Rosa Ylimaula ja Mirkku Uotila lähtevät syksyllä vaihtoon, ja heille 

tulisi valita korvaajat. Varajäsenet ilmoittavat halukkuutensa asettua hallituksen 

varsinaiseksi jäseneksi. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 

alustavasti 9.9. 

Rosa Ylimaula poistui klo 17.52. 

Pidetään kokoustekninen tauko ajassa 17.52. 

12 Pedagogisten palautepäivä 

Jatketaan kokousta 17.59. 

Veera ja Anna olivat esittelemässä pedagogisten palautetta. Kaikki ainejärjestöt olivat 

antaneet kritiikkiä suhteellisen samoista aiheista. Pääosin palautetta annettiin suurista 

opiskelijamääristä kursseilla, kurssit koettiin osittain päällekkäisiksi ja niiden 

sisältöön kaivattiin konkretiaa.  

13 Kirjan ja ruusun päivä 

Kirjan ja ruusun päivä on 23.4. Ainejärjestö voi palkita ansioituneen opettajan 

ruusulla ja diplomilla, jotka ISYY tarjoaa. Päätimme palkita ohjauksen koulutuksesta 

Leena Penttisen. 

14 SOPO-asiat 

 14.3. oli kokous, jossa käsiteltiin hymy- ja valitusviikon palautetta. 

11.4. käsiteltiin koulutusleikkauksia ja pohdittiin opiskelijoiden siirtymistä yleisen 

asumistuen piirin. 

Savonlinnan kohtalosta on myös puhuttu ja ISYY on tehnyt valmisteluja Savonlinnan 

siirtymisen suhteen. 

 ISYYn SOPO-vastaava oli käynyt antamassa kerättyä palautetta Joensuun Ellille. 

ISYYllä on suunnitteilla oma koti kullan kallis -kampanja, jonka tavoitteena on saada 

vähintään yksi opiskelija-asuntola kampuksen läheisyyteen.  

 SYL on uudistamassa linjauksiaan, jotka vaikuttavat myös ISYYn toimintaan. 

15 KOPO-asiat 
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Kannanotto sähköisistä tenteistä koskien muun muassa äänieristykseen ja tarjottavien 

tenttien laajuuteen on ollut keskusteltavana.  

14.3. oli kouke, jossa keskeisenä aiheena oli OPS-palaute. Lisäksi keskusteltiin 

opinnäytetöiden ahotoinneista.  

Koukessa oli keskusteltu, että Savonlinnan siirtymisen vuoksi OPS-uudistusta 

mahdollisesti lykätään. 

 Osasto on luvannut tuoda palautetta enemmän esiin kursseilla. 

18.4. koukessa oli käsitelty oppiainekohtaisesti OPS-palautetta. Yhteisesti esiin 

nousivat toiveet kontaktiopetuksen lisäämisestä. Lisäksi oppiaineet, joilta 

kontaktiopetusta oli vähennetty, arvioivat yliopiston vetovoimaisuuden verrattain 

huonommaksi. 

16 Nettisivut 

Nettisivutiimi oli ideoinut nettisivujen sisältöä ja ilmettä.  

17 Haalarimerkit 

UEF on tulevaisuudessa tiukempi sen tiloissa myytävistä haalarimerkeistä ja muista 

tuotteista. 

Uusien merkkien hinnat ovat fries: 3 euroa ja janoinen muumi: 4 euroa. 

Johanna Leinolle annetaan muumi merkki palkinnoksi ideasta, Severi Ollikaiselle sen 

toteutuksesta ja Janne Ojalalle kevätkokouksen puheenjohtajuudesta. 

8appro -tiimiltä oli tullut esitys mahdollisuudesta myydä merkkejä appron lähdössä. 

Toistaiseksi emme lähde myymään merkkejä. 

18 Muut esille tulevat asiat 

 Mietitään päivää, jolloin Laura tulee jakamaan simaa ja munkkeja SOOLin puolesta. 

25.4. Rajaspeksin info klo 16 F100, joka on tarkoitettu kaikille speksin tuotannosta ja 

sen ideoinnista sekä tekemisestä kiinnostuneille.  

19 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraava kokous pidetään 4.5.2016 klo 9.30 Annan luona.  

 

20 Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Eeva Rossi päätti kokouksen klo 19.17. 
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Joensuussa 18.4.2016 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Eeva Rossi  sihteeri Johanna Leino 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Iida Kukkavuori  Anna Leinonen 

 


