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Futura/ainejärjestötila F115 

Joensuu   15.9.2015 klo 11.30 

 
 

Opossumi ry:n hallituksen kokous 

 

Läsnä Sanna Tuomisto  puheenjohtaja 1–18 

 Asta Kangasjärvi rahastonhoitaja 1–18 

Enni Karjalainen VPJ  1–16 

Anna Leinonen SOOL-vastaava 1–18 

Eeva Rossi  tapahtumavastaava 1–18 

Miriam Röpelinen SOPO/KOPO 1–18 

Rosa Ylimaula KV- ja liikuntavastaava 1–18 

Veera Ruskomaa sihteeri/tiedotusvastaava 1–18 

 

Marika Jussila Opossumin jäsen 1–16 

Rosa Summanen Opossumin jäsen 1–18 

Mirkku Uotila Opossumin jäsen 1–18 

  

Poissa Vesa Savolainen varajäsen  

Susanna Uusi-Maahi varajäsen   

Satu Karhu  varajäsen   

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto avasi kokouksen klo 11.41. 

 

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 tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Lisättiin kohdaksi 11 ”ISYY:n kuulumiset”. Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen 

työjärjestykseksi.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Keskiviikkona 7.10. klo 10–14 Lähde vaihtoon -tapahtuma Carelian aulassa. 

 

Back to School -bileet Kerubissa torstaina 17.9. 
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6 Tiliasiat 

 

Asta kertoi tilin olevan tällä hetkellä plussalla. Haalarimerkkien myynnistä puuttuu loppuvuodelta 

50€, sen jälkeen kaikki myynti on plussaa. Uusia jäseniä on kahdeksan.  

 

7 Tapahtuma-asiat 

 

Uudet & Vanhat Get Together 15.9. 
Peli- ja leikkitapahtuma järjestetään tänään Kirkkopuistossa. Vastuuhenkilöinä ovat Enni, Eeva ja 

Anna, Sanna toimittaa listan leikeistä vastuuhenkilöille. Lisäksi tehdään eri vuosikurssilaisille 

eriväriset nimilaput. Rosa ja Sanna kartoittavat ISYY:n liikuntavälineiden tilaa kokouksen jälkeen. 

Sanna hakee Whisperin avaimen varmuuden vuoksi. 

 

Järjestöpäivät 22.9.  
Päätettiin, että järjestöpäivänä Opossumin ständillä ovat paikalla ainakin klo 10–11.20 Asta ja 

Miriam, klo 11.20–12.40 Veera ja Rosa sekä klo 12.40–14 Anna ja Eeva. Opo-kyltti otetaan 

mukaan ja haalarit jalkaan. Tiedotus Opossumin kautta ja fukseille erikseen. 

 

Fuksiaiset 30.9.  
Fuksiaiset järjestetään ke 30.9., järjestelyt ovat tutoreiden vastuulla. 

 

Mökki-iltama 

Mökki-ilta opoille päätettiin järjestää to 5.- pe 6.11. Ohjelmassa yhteistä hengailua ja tutustumista. 

Opossumi voisi tarjota iltapalat. Puhuttiin Vanhan koulun majatalon vuokraamisesta Kolilta. 

Ilmoittautumiset ovat sitovia, mainostus aloitetaan mahdollisimman pian. Vastuuhenkilöt ovat Rosa 

ja Veera. 

 

Sitsit viikolla 43 

Sitsit Oidipuksen kanssa järjestetään viikolla 43. Epsilonin osallistumista selvitetään. Anna, Rosa ja 

Eeva ovat sitsitiimissä ja saavat valtuudet hoitaa järjestelyjä. Ehdotetaan päiväksi torstaita.  

 

Excursio/vastaava viikolla 43 

Mietittiin excursion päiväksi alustavasti maanantaita tai tiistaita, mutta päivä riippuu myös 

vierailijoista. Tarkoitus pyytää vierailijoita puhumaan opo-opiskelijoita koskevista 

mielenkiintoisista aiheista. Mietittiin esimerkiksi ohjaamoa, uraohjaajaa, HR:n parissa 

työskentelevää henkilöä, etsivää nuorisotyötä sekä eri järjestöjä. Sanna organisoinnissa 

päävastuussa, Miriam toimii tukena.  

 

Puhuttiin lisäksi Wilma-koulutuksesta, jonka voisi järjestää ensi tammikuussa. 

 

Opossumin pikkujoulut marraskuussa 

Opossumin puolelta pikkujoulujen päiväksi on ehdotettu to 26.11. Budjetti on 300 €. Fuksit hoitavat 

tutoreiden avustuksella järjestelyt. 
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Eeva ehdotti ensi vuodelle järjestettäväksi vuosijuhlasitsejä. Idea sai kannatusta. Perustetaan 

loppuvuodesta toimikunta ja mietitään asiaa enemmän myöhemmin. 

 

Anna kertoi ensi vuoden Speksistä. Speksiin haetaan näyttelijöitä, tanssijoita ja muusikkoja. 

Kerubissa järjestetään joka tiistai klo 18 improiltoja, jonne kannattaa mennä jos Speksiin 

osallistuminen kiinnostaa.  

 

ATK-YTP on pyytänyt rastinpitäjiä kaupunkisuunnistukseen ke 14.10.2015 klo 17.00–21.00. Sanna 

vastaa sähköpostiin, että mennään pitämään rastia. Ainakin Miriam ja Sanna pääsisivät paikalle. 

Kartoitetaan haluaisiko jäsenet tulla myös mukaan pitämään rastia.  

 

Mietittiin rennon peli-illan järjestämistä Playssä joulukuun alussa. 

 

8 SOOL-asiat 

 

Anna on saanut kotiinsa SOOLin materiaaleja. Päätettiin, että SOOLin postit tulevat myös jatkossa 

Annalle. Selvitetään, saako Futuralle ilmoitustaulua johon voisi laittaa mainoksia SOOLin 

tapahtumista. 

 

SOOLin uusi Joensuun kenttäasiamies on Lauri Heiskanen, joka on paikalla myös järjestöpäivillä ti 

22.9.  

 

Työpajapainotteinen SOOL-päivä järjestetään 27.10. 

 

Teemaseminaari järjestetään Raumalla pe 16.10., tarjolla kolme ilmaista paikkaa (SOOLin) 

jäsenille. Anna laittaa viestiä jäsenistölle. 

 

9 SOPO-asiat 

 

Sopojaoston uusi puheenjohtaja on Vesa Savolainen, vpj Elmo Heino. 

 

10 KOPO-asiat 

 

Enni esitteli Marjatan vastauksen opinto-ohjaajien työllistymistilanteen selvitykseen liittyen. 

Marjatan linkittämän tilaston mukaan opon paikkoihin on keskimäärin 1,8 hakijaa/työpaikka. 

Esimerkiksi erillisten kouluttamiseen liittyvät päätökset tehdään Opetus- ja kulttuuriministeriön 

opettajatarveselvityksen perusteella. Tiedekunta odottaa uutta selvitystä, jonka perusteella päätetään 

koulutetaanko erillisiä lisää. Opo-opinnot tuovat tiedekunnalle paljon rahaa, joten opoja kannattaa 

kouluttaa. Ohjauksen henkilökunta on kuitenkin esittänyt vastalauseensa asiasta.  

 

Miriam kertoi, että tulevaisuuden visiona on kaikille yhteinen kasvatustieteen kandin tutkinto, 

jolloin erikoistuminen tapahtuisi vasta maisterivaiheessa. 

 

Keskusteltiin opojen työllisyystilanteesta ja siitä, voivatko Marjatan linkittämät tilastot pitää 

paikkansa. Enni selvittää Marjatalta, saako hänen jakamaansa tietoa välittää Opossumin jäsenille.  
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11 ISYY:n kuulumiset 

 

Edustajistovaalit ovat tulossa. Ennakkoäänestys järjestetään 21.–23.10. sekä 26–29.10. Varsinaiset 

äänestyspäivät ovat 3.–4.11. Äänestys tapahtuu sähköisesti sähköpostiin lähetetyn linkin kautta. 

Ehdokasasettelu päättyy 25.9. 

 

ISYY hakee kahta opiskelijaedustajaa Itä-Suomen yliopiston hallitukseen. Lisäksi filosofisen 

tiedekunnan tiedekuntaneuvoston viiden opiskelijaedustajan haut ovat käynnissä. 

Yliopistokollegioon haetaan puolestaan kahdeksaa opiskelijajäsentä. Hakuaika 

opiskelijaedustajapaikkoihin päättyy pe 2.10. 

 

Myös sidosryhmien työryhmiin (esim. Amica) haetaan opiskelijaedustajia, haut alkavat 5.10. 

Mainostetaan ja kannustetaan jäseniä hakemaan työryhmien paikkoihin ja äänestämään 

edustajistovaaleissa. 

 

Reissu Olvin tehtaalle Iisalmeen järjestetään 7.10. eri jaostolaisille. 

 

12 Kansainvälisyysasiat 

 

Rosa kertoi, että ESN:n ensimmäinen kokous on tänään, sen jälkeen viikoittain.  

 

Perjantaina 9.10. järjestetään ”Winter is coming” -sitsit  

 

Keskiviikkona 8.11. ESN:n Pirates of the Baltic sea -risteily. 

 

13 Liikunta-asiat 

 

Liikuntakerhon kokous oli viime viikolla. Liikuntatapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet voivat 

tulla mukaan kokouksiin, seuraava kokous 7.10. klo 14. 

 

Yliopiston liikuntailtapäivä järjestetään ti 6.10.  

 

Keskusteltiin, että Opossumin liikuntavuoroilla on ollut hauskaa. Opossumin palloiluvuorot ovat 

seuraavat: 

 maanantaisin klo 19.00–20.30 Fideksen, Popsin ja Poikkeuksen kanssa Tulliportinkadun 

koululla  

 tiistaisin klo 20.00–22.00 Länsikadun koululla Judican ja Legion kanssa. Joka vuoron 

ensimmäinen tunti on sählyä, toisen tunnin sisältö päätetään vuoroviikoin.  

 tiistaisin lentopalloa klo 21.00–22.00 Tulliportinkadun koululla Popsin ja Poikkeuksen 

kanssa.  

 sunnuntaisin klo 19–21 palloilua Popsin ja Poikkeuksen kanssa 
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14 Fuksien haalariasiat 

 

Päätettiin antaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille Laura Reijoselle, Piia Kalliomäelle ja Elisa 

Räsäselle valtuutus allekirjoittaa haalarisopimukseen ja haalareiden laskutukseen liittyviä papereita. 

 

Päätettiin, että Opossumi sponsoroi haalareita tarvittaessa.  

 

15 Futuran ainejärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 

 

Entisten Educan ainejärjestöjen kokouksessa keskusteltu, että talvipäiväbusseista yli jääneet rahat 

käytettäisiin yhteisiin pippaloihin, jotka järjestettäisiin ti 27.10. Tapahtuma järjestetään 

nollabudjetilla. Opossumin jäseniä on tapahtuman suunnittelutiimissa mukana runsaasti. Tiimin 

seuraava kokous 7.10. klo 18. 

 

Keskusteltiin Futuran ainejärjestötilan siivouksesta, ilmoitustaulun hankkimisen mahdollisuudesta 

ja toisen avaimen teettämisestä Opossumin kaappiin.  

 

Keskusteltiin, että halutaan ylläpitää yhteistyötä eri ainejärjestöjen kanssa. 

 

Puhuttiin kattoainejärjestön perustamisesta. Asiaa selvitetään. 

 

16 Muut esille tulevat asiat 

 

Kysellään Epsilonin kautta ja Rosa Summasen kautta halukkaita suunnittelemaan Opossumille uutta 

nettisivua. Otetaan nettisivut huomioon ensi vuoden budjetissa. 

 

Keskusteltiin jäsenten hankkimisesta ja sähköpostilistalle liittymisen uudistamisesta. Käsitellään 

asiaa myöhemmin ensi kokouksessa ja ideoidaan, miten saada lisää jäseniä. 

 

Enni poistui klo 13.35. 

 

Sovitaan Facebookissa hallituksen illanvietosta/hengailusta. 

 

Marika poistui klo 13.37. 

 

17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraava kokous pidetään to 8.10. klo 17.15 Eevan luona. 

 

Syyskokous to 12.11. klo 18 Piimälinnassa. 
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18 Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Tuomisto päätti kokouksen klo 13.42. 

 

 

 

 

Joensuussa 15.9.2015 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Sanna Tuomisto sihteeri Veera Ruskomaa 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

_____________________________ ________________________________ 

Asta Kangasjärvi  Anna Leinonen 

 


