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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä Eeva Rossi  puheenjohtaja  1–16 

Marika Jussila   1–16 

Iida Kukkavuori   1–16 

Pirita Mikkola   1–16 

Karoliina Räsänen   1–16 

Essi Hauta     1–16 

Veera Ruskomaa   1–16 

Vili Moisio    1-16 

Anna Leinonen   1-16 

Sanni Tiainen (jäsen)   6–13 

 Elisa Räsänen sihteeri  1–16 

 

Poissa Petra Roiha 

 Taru Leikas 

    

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Rossi avasi kokouksen klo 18.43. 

 

2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Rossi, sihteeriksi Elisa Räsänen ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Veera Ruskomaa sekä äänenlaskijoiksi Marika Jussila ja Pirita Mikkola. 

 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Muutetaan kohdaksi 8 kannanotto ja syyskokous kohdaksi 9. Asialista hyväksyttiin 

työjärjestykseksi muutosten jälkeen. 

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Huomenna ja ylihuomenna ISYY:n järjestöpäivät 

Kampuskirjaston uudistumisesta  huomenna 13:15-14:30 työpaja 

Rajaspeksiin vielä yksi improkerta, lauantaina 29.10. valintatilaisuus, tanssijoiden valintatilaisuus 

16.11. Kuntokikalla 

 

6 Tiliasiat 

 

Viisi uutta jäsentä liittynyt Opossumiin, Iida tehnyt budjettiesityksen. Jäsenlista on drivessa. 
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7 Tapahtuma-asiat 

 Fuksiaiset 30.9. 

Fuksiaiset meni ”ihan hauskasti” t. Karoliina. Kehittämisideaksi viimeiselle 

kokoontumiselle pieni esitys tms. 

 Elämäm_koulu-sitsit 12.10 

 

Ei valituksia siivouksen tilasta, Instan päivitys unohtui - laitetaan throwbackina jossakin 

vaiheessa. Vili toivoi, että ensi syksynä fukseille järkättäisiin harkkasitsit. Korvataan 

Marikalle 11e sitsivihkojen tulostamisesta. 

 

 Koulutusiltama 1.11. 

 

Marika ollut yhteydessä Jouniin, vastausta ei ole vielä tullut. Tila on varattu 18-20, jonka 

jälkeen hälyt menevät päälle  tapahtuman tulee olla loppu silloin. Marika tarkistaa asian 

vielä. Pirita huolehtii tapahtumaan leivoksia. Kahvi, maidot jne. pitää vielä hankkia 

(ainejärjestötilasta kahvinkeitin?). Markkinointia täytyy tehostaa! Tilana F101. Esiintyjille 

hankitaan jokin kiitoslahja, jokin glögi tms? Pirita käy hankkimassa glögin. Nousi vielä 

esille se, että tapahtuma on tosiaan vain jäsenille. Marika esittänyt kutsun henkilökunnalle. 

 

 Vuosijuhlatoimikunta 

 

Sanni mahdollisesti mukana toimikunnassa, Pirita ei ole vielä ehtinyt asiaa viedä sen 

enempää eteenpäin. Paikaksi pohdittiin Kiesaa. Ajankohta joko 17.3. tai 18.3. Nousi esille, 

että lauantai parempi ja järkevämpi ajankohta. 

 

 Mökki-/saunailta/hengailuilta 

 

Tuskin toteutumassa ainakaan syksyllä, keväällä voidaan katsoa uudelleen ajankohtaa tai 

sitten kokonaan ensi lukuvuonna. 

 

 Viininpunaiset sitsit 

 

Mukana Judica, Legio, Ablaut ja me. Educalla E200 klo 17-00 17.11. Tapahtumavastaavien 

kokoontuminen 31.10. Järkkäämässä meiltä Petra, Marika ja Elisa. Päälle haalarit vai ei? 

 

 Kouken kokous 

 



Opossumi ry  Pöytäkirja   8 /2016 3 (4) 

Veeran luona  

(Niskakatu 25 5) 

 

Joensuu   24.10.2016 klo 18:30 

 
 

 Muut tapahtumat: Selvitetään mahdollisuutta järjestää hallituskahvittelua 

henkilökunnan kanssa. 

 

8 Kannanotto 

UEF suunnittelee laaja-alaisen kasvatustieteen kanditutkinnon perustamista, josta Opossumi on 

huolissaan joten teemme kannanoton. Vielä on epäselvää, koskeeko opo-koulutusta. Kannanotto 

tulee tehdä tässä viikon sisällä. Erkkojen Viivi Kolehmaisen kanssa ollut puhetta yhteisestä 

kannanotosta, keskiviikkona 26.10. 13:00 pientä tilaisuutta kannanoton sisällöstä ym. Kassokselle 

vielä yhteydenottoa, onko heillä kiinnostusta. 

Veera tekee driveen tiedoston, johon voi kommentoida esim ranskalaisilla viivoilla. Erillistä 

kyselyä ainejärjestön jäsenistölle haluttaisiin laittaa, sama kuin erkoilla? Jako sekä fb:ssä että 

sähköpostissa. Sähköpostiin linkki kyselystä. Pirita yhteydessä Lauriin (erkkojen pj) kyselyn 

jakamisesta. Tulee korostaa sitä, ettei ole varmuutta koskeeko tämä opoja.  

Mielipidekirjoitusta Karjalaiseen? 

9 Syyskokous 

Kokouksen ajankohta on 15.11. tiistaina klo 17:30 jossakin luokassa. Pitää tehdä fb-tapahtuma, 

Eeva ja Karo vastuussa tapahtuman teosta fb:seen. Käytiin läpi hallituslaisten 

hallituksessajatkamissuunnittelmia. Kokouksen puheenjohtajaksi joku, Eeva selvittää.  

10 Liikunta-asiat 

Ei mitään uutta 

11 SOOL-asiat 

SOOL-päivä on 23.11. Teema ei vielä selvä, mutta ilmeisesti joitakin puhujia koetetaan saada. 

12 SOPO-asiat 

Veera ei ole päässyt kahteen edelliseen SOPO-jaoston kokoukseen, joten ei siltä saralta mitään sen 

kummempaa. 

13 KOPO-asiat 

Sanni poistui 20:04. Tänään oli Kouken kokous, Veera tekee yhteenvedon facebookiin. 

14 Muut esille tulevat asiat 

Fukseilta toivetta, että järkättäisiin matalan kynnyksen ”tutustumistapahtuma” vanhempien 

vuosikurssien kanssa, Eeva tekee Doodlen ajankohdasta. Veera ehdotti yhteistä pientä tapahtumaa 
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ennen joululomaa jollakin jouluteemalla (piparinleivontaa/korttien tekoa tms). Sivuttiin 

hallituksentappajaisaihetta.  

 

15 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Syyskokouksessa sovittavissa.  

 

16 Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Eeva Rossi päätti kokouksen klo 20:21 

 

 

 

 

 

Joensuussa 24.10.2016 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Eeva Rossi  sihteeri Elisa Räsänen 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

_____________________________  

Veera Ruskomaa 

 


