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Opossumi ry:n hallituksen kokous 

 

Läsnä Sanna Tuomisto  puheenjohtaja 1–17 

 Asta Kangasjärvi rahastonhoitaja 1–17 

Enni Karjalainen VPJ  1–17 

Anna Leinonen SOOL-vastaava 1–17 

Eeva Rossi  tapahtumavastaava 1–17 

Miriam Röpelinen SOPO/KOPO 1–17 

Rosa Ylimaula KV- ja liikuntavastaava 1–16 

Veera Ruskomaa sihteeri/tiedotusvastaava 1–17 

  

Poissa Vesa Savolainen varajäsen  

Susanna Uusi-Maahi varajäsen   

Satu Karhu  varajäsen   

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 13.20. 

 

2 Puheenjohtajan, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanna Tuomisto ja pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi Asta Kangasjärvi ja Anna Leinonen. 

 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty viikkoa aiemmin. Lisäksi todettiin, että paikalla oli 

puheenjohtaja ja kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Lisättiin kohdaksi kahdeksan ”viestintä”, jonka lisäksi lisättiin liittokokous SOOL-asioihin ja sitsit 

tapahtuma-asioihin. Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

RajaSpeksi-näytökset Kerubissa 8.-29.4., yhteensä kuusi näytöstä. Lippuja myynnissä jo mm. 

Kerubissa. Mainostetaan jäsenille ja kavereille.  

 

ISYY:n vuosijuhlaviikko käynnissä.  

 

Seuraavat haalaribileet ke 8.4.  
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6 Tiliasiat 

 

Vuosijuhlien maksuja kerätään parhaillaan, joten tarkasta rahatilanteesta ei ole tällä hetkellä tietoa. 

Vuosijuhlien maksun eräpäivä on ensi maanantaina 16.3. 

 

Keskusteltiin, onko Opossumilla mahdollista käyttää vappua varten 150€. Päätettiin pitäytyä 

aiemmin keskustellussa 100€ budjetissa. 

 

Vuosijuhlia varten päätettiin antaa 1/3 hinnanalennus vuosijuhlien järjestäjille Tytille, Sannalle, 

Ennille, Annalle, Sussulle, Pihlalle sekä Astalle.  

 

Myönnettiin vuosijuhlien esiintyjille (Antti, Pirita, Lauri) illalliskortit puoleen hintaan. 

 

Hyväksyttiin excursion vierailukohteiden henkilöiden muistamiseen liittyvä kulunkorvauslomake. 

 

Päätettiin antaa Sannalle ilmaiseksi kaksi uutta haalarimerkkiä korvaukseksi viime kokoukseen 

hankituista ruuista.  

 

7 Palautteen kerääminen jäsenistöltä 

 

Palautelomake oli oikein hyvä. Lisätään jäsenyyden kysymisen jälkeen kysymys siitä, minkä takia 

kyselyyn vastaaja ei ole Opossumin jäsen, mikäli hän näin ilmoittaa. 

 

Sanna kontaktoi joka vuosikurssilta henkilön, jonka kanssa sopii palautteen keräämisestä. 

Tavoitteena, että palaute saadaan kerättyä ennen huhtikuun kokousta.  

 

Kerätään samaan aikaan eri lomakkeella palautetta OPS-uudistuksesta sekä ehdotusta vuoden 

opettajaksi.  

 

8 Viestintä 

 

Perustetaan FB-ryhmä kaikille opo-opiskelijoille, Veera hoitaa. Otetaan käyttöön Googlen Drive, 

jonne otetaan käyttöön myös vuosikello. Ideoidaan vuosikelloa yhdessä myöhemmin ja katsotaan 

kuinka Drive toimii.  

 

Mietittiin, että ”pienten asioiden” ja muiden ainejärjestöjen tapahtumien tiedottamisen voisi hoitaa 

pääsääntöisesti Facebookissa, sähköpostilistalla tärkeitä asioita ja useiden eri tapahtumien 

mainostaminen kerralla. Mainostuksessa keskitytään omiin tapahtumiin. 

 

Keskusteltiin yleisesti Opossumin viestinnästä. Pyritään lisäämään valokuvia Facebook-sivulle ja 

Instagramiin, päivitetään myös FB:n taustakuva ja täytetään sinne lisätietoja, mm. hallituksen 

yhteystiedot.  
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9 Tapahtuma-asiat 

 

Vuosijuhlat 28.3.2015 

 

Vuosijuhlien suunnittelu on hyvällä mallilla. 

 

Excursio 10.3.2015  

 

Kuopion excursio oli onnistunut, vaikka osallistujia olikin melko vähäisesti. Palaute oli 

pääsääntöisesti hyvää, Sanna tekee palautteesta tarkemman koonnin myöhemmin. Ideoitiin tuleviin 

excursioihin liittyviä asioita, mm. ”bile-excursiota” tai paikan päälle pyydettäviä vieraita.  

 

Opossumi-ilta 24.2.2015 

 

Osallistujia oli hyvin vähäisesti, mutta Whisperin tila oli oikein kiva. Tila olisi ihanteellinen esim. 

leffailtaan. Mietittiin seuraavaa Opossumi-iltaa vasta syksyksi kevätkiireiden takia ja otetaan opiksi, 

ettei iltoja pidä järjestää vain järjestämisen vuoksi ja niitä tulee mainostaa hyvissä ajoin. Myös 

opossumi-ilta voitaisiin nimetä kokonaan uudelleen. 

 

Hygieniapassikoulutus? 

 

Kesätyöhaut ovat jo niin pitkällä, että yhteistä hygieniapassikoulutusta ei kannata enää järjestää. 

Pidetään idea mielessä ensi vuotta tai syksyä varten. 

 

Henkilökunnan kanssa yhteinen tapahtuma 

 

Suunnitellaan yhteistä tapahtumaa henkilökunnan kanssa. Pidetään palaveri to 19.3. klo 13–15.  

Ehdotetaan tapahtuman päivämääräksi to 23.4. 

 

Viedään suunnittelija Miralle muistaminen Opossumilta huomenna aamulla, ostetaan kukkia.  

 

Vappujuhlat 30.4.2015 

 

Vappujuhlia ideoitiin tänään aamulla yhdessä Kassoksen, Varnitsan, Fides Ostiensis ja Oidipuksen 

kanssa. Juhlat järjestetään Metrialla. Opossumi on alustavasti vastuussa juomista, jonka lisäksi klo 

21–22 lipunmyynti/rannekkeiden tarkastus. Hallitukset ovat yhdessä vastuussa siivoamisesta.  

 

Sitsit 

 

Sanna selvittää kevään päivämääriä, jotka sopisivat Poikkeukselle. 

 

10 SOOL-asiat 

 

Talvirieha 11.2.2015 

 

Talvirieha oli onnistunut, kiitettiin Annaa järjestämisestä.  
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Talvipäivät 20–22.2.2015 

 

Talvipäivillä oli hauskaa. 

 

Rovaniemen järjestökurssi 21–22.3.2015 

 

Sanna lähtee lopulta yksin. Sanna toivoi, että mahdollisista peruutuksista ja esteistä ilmoitetaan 

jatkossa hyvissä ajoin. Kerätään Facbookissa ideoita siitä, miten entistä kenttäasiamiestoimintaa 

voisi kehittää. 

 

SOOL:in liittokokous 

 

Liittokokous järjestetään Helsingissä 11.–12.4. Opossumilla kaksi ääntä, kahdelle kustannetaan 

matkat ja yöpymiset. Sanna ainakin halukas lähtemään. Mietitään toista osallistujaa Facebookissa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 26.3. 

 

Terveiset SOOL:in teemaseminaarista 

 

Teemaseminaari oli mielenkiintoinen, myös opot huomioitiin omalla pisteellä.  

 

11 SOPO-asiat  

 

SOPOja on menossa Ellin toimistoon keskustelemaan mm. nousevista vuokrista. 

 

12 KOPO-asiat 

 

Kehittämisen seminaarissa oli paikalla vain viisi opiskelijaa ja tapahtuma oli melko 

”hallintopainotteinen.” Kirjan ja ruusun päivästä lisätietoa seuraavan kokouksen jälkeen. 

 

Keskusteltiin esille nousseesta huolesta, että esim. luokanopettajat voivat toimia opoina ilman 

pätevyyttä. Myös opojen liiallinen kouluttaminen herätti huolta. Jätetään hautumaan ajatus 

mahdollisesta kannanotosta tulevaisuudessa. 

 

Selvitetään, kuinka monta erillisten opojen ryhmää on tulossa tulevaisuudessa. 

 

13 Haalarimerkkien hinnoista päättäminen ja myynti 

 

Uusien merkkien hinnoiksi päätettiin 3€. Vanhoja vihreitä Opossumi-merkkejä löytyi kaapista ja 

niitä myydään hintaan 0,50€. Myydään merkkejä Educan kahviossa ke 18.3. klo 10–12. Anna, 

Sanna, Asta ja Miriam pääsevät ainakin myymään. 

 

14 Opossumin kaapin sisällöstä päättäminen 

 

Kaapista löytyneet muovikruunu, taikurisetti ja lautapeli lahjoitetaan tyttöjen tuvalle. Säästetään t-

paidat. Kysellään haluaako esim. vaihtarit löytyneet sovitushaalarit, takkeja ja muuta ”krääsää” 

voidaan tarvittaessa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Leivontatarvikkeista tehdään jotain tarjoilua 

esim. syksyllä. Myös kertakäyttöastioita löytyy runsaasti.  
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15 Muut esille tulevat asiat 

 

Terveisiä ISYY:n ainejärjestökoulutuksista 

Koulutuksiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Erityisesti KV-toimintaa on käynnistelty ja ideoitu 

ahkerasti sen jälkeen. Lisäksi keskusteltiin hallituksen työskentelyn joustavuudesta ja sponsoreiden 

hyödyntämisestä.  

Hallituslaisten esittely nettiin 

Herätellään keskustelua Facebookissa, esittelyt tällä viikolla valmiiksi. Esittelyt myös 

ilmoitustaululle, otetaan yhteiskuva vuosijuhlissa.  

Hallituksen ryhmäytymisilta 

Yhteistä aikaa ei ole löydetty. Lisätään päiviä huhtikuulle. 

 

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Kevätkokous 31.3. klo 19 Bar Playssä.  

 

Seuraava hallituksen kokous ke 22.4. klo 14 Surakassa.  

 

Rosa poistui 16.16. 

 

17 Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 16.19. 

 

 

 

 

Joensuussa 11.3.2015 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Sanna Tuomisto sihteeri Veera Ruskomaa 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Asta Kangasjärvi  Anna Leinonen 

 


