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Opossumi ry:n hallituksen kokous  
 
Läsnä Heidi Heinonen puheenjohtaja  1–18 

Anni Nyman sihteeri  1–18 
Essi Kurkinen tiedotusvastaava 1–18 
Kalle Koskinen varapuheenjohtaja 1–18 
Sonja Kaverinen liikunta- ja yt-vastaava 1–18 
Joonas Mäkelä rahastonhoitaja 1–18 
Janina Hautamäki SOOL-vastaava 1–18 
Henna Anteroinen some- ja fuksivastaava 1–18 

 Tella Krigsman edunvalvontavastaava 1–10 
Elmeri Lemmetyinen tapahtumavastaava 1–18 
Leni Kärkkäinen tapahtumavastaava  1–18 
Karoliina Räsänen edunvalvontavastaava 1–18 
Vili Moisio  jäsen  1–18 
Jenni Savolainen SOOL:n aluetoimija 1–18 

   
Kokouksessa läsnäolevat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa. 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Heinonen avasi kokouksen klo 14:12 
 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heidi Heinonen, sihteeriksi Anni Nyman ja 
pöytäkirjantarkastajaksi Leni Kärkkäinen sekä ääntenlaskijoiksi Karoliina Räsänen ja Kalle 
Koskinen. 
 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Jenni Savolaiselle. 
 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty ennen kokousta. Lisäksi todettiin, että paikalla oli 
puheenjohtaja ja tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
Kohta 7 Kevätkokous ja kohta 9 SOOL-asiat vaihtavat paikkaa.  
Esityslista hyväksyttiin muutosten jälkeen työjärjestykseksi.  
 

5. Ilmoitusasiat 

 

o Vertaistuutori- ja kv-tuutorihaku auki 10.2. asti 
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6. Fiiliskierros 
 
Käytiin lävitse kokoukseen osallistuneiden fiilikset. 

 
7.  SOOL-asiat 

 

• SOOLin aluetoimija Jenni Savolainen kertoi aluetoiminnasta ja SOOLin 

ajankohtaisista asioista.  

o Ensi viikolla 13. Tai 14. Pvä SOOLn 100 suukkoa –ystävänpäivätempaus. 

o 14.3. klo 13:30-18 SOOLin webinaari, joka lähetetään Joensuusta. 

o SOOLin joululahjatarjous BookBeattiin vielä voimassa. 

o SOOLin vuosijuhlat 13.4. Helsingissä. 

o 26.2. SOOLin pääsihteeri Susanna tulee kouluttamaan Joensuuhun 

ainejärjestöjä klo 12-20. 

o HYP (hyvän yhdistyksen pelikirja) SOOLin sivuilta. 

o SOOL hakee vuoden opeopiskelijaa ja harjoittelunohjaajaa. Saa laittaa 

ehdotuksia. 

o TP-ständeily 21.2. klo 10-14 Carelian aulassa. 

• Talvipäivät 

o Raumalle lähetetty tiedot osallistujista ja maksettu osallistumismaksut 

o Opoja lähdössä Talvipäiville 31 

• SOOLin liittokokous Helsingissä 12.-13.4. 

o Etsitään edustajaa Joensuusta. IG-kamppista pystyyn. 

• SOOLin Heimo hirvi rantautuu Joensuuhun viikolla 12. Opossumin Heimo-päivä 

perjantaina 22.3. Instagramissa. 

• Kopokummitapaaminen ensi viikon tiistaina SOOLin Eevan kanssa. Mahdolliset 

terveiset voi lähettää Heidin kautta. 

 
8. Tiliasiat 

 

• Talvipäivämaksut maksettu Raumalle. 

• Pipolasku tullut, lasku oli 388 euroa. Pipoista jäädään voitolle. 

• Budjetin suhteen ihan hyvin menee. 

• Ehdotettiin ostettavaksi korttimaksupääte. Maksaa noin 20 euroa ja rahaliikenteestä 

menee noin 2%. Kannatettiin ehdotusta ja päätettiin hankkia iZettle-

korttimaksupääte. Joonas vie asiaa eteenpäin. 

• Opossumille myönnetty yleisavustusta 150 euroa viime vuoden lopussa. 

 

 

9. Kevätkokous  
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• Kevätkokous pidetään 10.4. klo 18. 

• Sääntömuutoksia tulossa. 

o Jäsenyysmuutokset: Tarkennukset sääntöihin jäsenyyden kestosta. 

o Pöytäkirjantarkastus: Pöytäkirjat voidaan hyväksyä myös seuraavassa 

kokouksessa, ilman erillistä pöytäkirjantarkastajaa. Keskustelua 

sääntöihin. 

o Tehdään työryhmä sääntömuutoksiin. Anni, Vili ja Heidi ainakin mukana. 

• Kokoustauko alkaa klo 15:17. 

• Kokoustauko päättyi klo 15:28. 

 

10. Tapahtuma-asiat 

 

• Menneet tapahtumat: 

• Työnhakustartti 

o Mukava tapahtuma. Ehkä jatkossa voisi panostaa markkinointiin, että tavoittaa 

myös muita kuin opoja. Myös ajoitusta voisi miettiä tarkemmin. 

• Haalarikastajaiset & tuutorintappajaiset 

o Mukava ilta. Rahaa meni noin 75 euroa. Jatkossa eri vuosikurssit voisivat 

kehitellä ohjelmaa uusille fukseille. 

• Hallituksen virkistäytyminen 

o Jatkossa päivää voisi miettiä tarkemmin. 

• Viiniä ja vaihtokokemuksia 

o Aika vähän vaihdossa olleita paikalla. Myös melko vähän osallistujia. Jatkossa 

järjestelyt voisi aloittaa aikaisemmin ja sisältöä miettiä laajemmin. 

o Hyvinvointiviikko meneillään. Jatkossa tulee miettiä ajankohtaa tarkemmin. 

SuperPark oli menestys.  

o Kehitellään tapahtumien jälkeinen lomake, joka täytetään aina tapahtumien 

jälkeen, jotta saadaan taltioitua tietoa, miten tapahtumat ovat sujuneet. Elmeri ja 

Leni luo. 

 

• Tulevat tapahtumat: 

• Talvipäiväviikko 

o Jatkossa mietitään aikataulua paremmin ja aloitetaan suunnittelu jo hyvissä 

ajoin. 

o Maanantaina 18.2. Talvipäiväsitsit. Lisää osallistujia tarvitaan.  

o Tiistaina 19.2. Talvipäiväolympialaiset. Opossumin vastuualueena fuksinkanto. 

Tarvitaan rastinpitäjiä. Sonja vastuussa. 

• Alumni-ilta 
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o Esitetään, että tapahtuma siirretään syksyllä ja Opossumi ry hoitaa syksyllä 

tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen aiemman suunnitelman pohjalta. 

Kannatettiin esitystä. 

• Kevätkohtaamisia 

o Edunvalvontatiimi lähtee hoitamaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa. 

Tarkoituksena järjestää maaliskuun aikana Budjetoitu 30 euroa. 

• Kerubin megabileet 

o Lähdetään mukaan tapahtumansuunnitteluun ja -toteutukseen, mikäli ajankohta 

on sopiva. 

• Vuosijuhlat 

o Vujuviikko: 

▪ Maanantaina 1.4. Vujubingo Bar Play.  

▪ Tiistaina 2.4. yhteislähtö teatteriin tai Speksiin. 

▪ Keskiviikkona 3.4. kaupunkikierros 

▪ Torstaina 4.4. viinitasting. 

▪ Perjantaina 5.4. kakkukahvit. 

o Vuosijuhlat: 

▪ Sponsoreita tällä hetkellä 875 euroa. Mahdollisesti vielä 300 euroa 

tulossa.  

▪ Bändi noin 700 euroa ja dj+kuvaus Tykkiprodutionilta noin 700 euroa. 

Päätettiin ottaa molemmat.  

▪ Esitettiin, että vuosijuhlien hinnaksi jäsenille 82 euroa ja ei-jäsenille 90 

euroa.  

▪ Päätettiin, että vuosijuhlien hinta Opossumi ry:n jäsenille 85 euroa ja ei-

jäsenille 90 euroa.  

▪ Kun osallistujamäärät ovat tiedossa, lasketaan tarkka budjetti ja 

ylimääräiset rahat käytetään vuosijuhlien ja vuosijuhlaviikon 

järjestelyyn. 

▪ Sillissuunnittelu hyvällä mallilla. 

 Tella poistui 16:42. 

▪ Ilmoittautumistiimiin Leni ja Essi. Tiimi on vastuussa ilmoittautumisten 

lähettämisestä ja kutsuvieraiden kutsumisesta. 

▪ Päätettiin hankkia oma kuvausseinä. Seinä kustantaa 302,44 euroa. 

 

• Excursio maalis-huhtikuulle suunnitteilla. Sonja ja Joonas hoitaa. 

• Kassos ry ollut yhteydessä Marimekko-iltamasta. Alustavasti huhtikuulle tai 

huhtikuun loppupuolelle. Yhdessä kassoksen ja poikkeuksen kanssa. Ehdotettu 40 

hengen kiintiöitä per ainejärjestö. Elmeri ja Henna hoitaa. 
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11. Viestintäasiat 

 

• Pöytäkirjan julkisuus 

o Tällä hetkellä pöytäkirjat julkisia nettisivuilla. Kokoukseen osallistuvilta henkilöiltä 

kysytään lupa, saako nimi oli pöytäkirjassa. Keskusteltiin siitä, mikä toimintatapa 

palvelee parhaiten ainejärjestöä. Päätettiin jatkaa samalla tavalla. 

• Hallitus ottanut käyttönsä somekalenterin, johon merkataan kaikki sosiaalisen 

median julkaisut, jotta viestinnästä saadaan säännöllisempää. 

 

12. Edunvalvonta-asiat 

 

• Lastensuojeluseminaarin järjestäminen yhdessä muiden opettaja-ainejärjestöjen 

kanssa.  

o Esitetään, että Opossumi ry osallistuu seminaarin suunnittelemiseen ja 

järjestämiseen yhdessä muiden halukkaiden opettaja-ainejärjestöjen kanssa 

kuluvan vuoden aikana. 

o Päätetään, että lähdetään mukaan suunnittelemaan lastensuojeluseminaaria. 

• Camelot kokoontuu 27.2. klo 10 Futuran aj:n tilassa. Otetaan kokouksessa 

puheeksi lastensuojeluseminaari ja sen suunnittelu. 

• Edunvalvontajaoston kokous ollut viime viikolla. Keväälle tulossa ISYY:ltä 

yhdenvertaisuuskoulutus. Suunnittelutyö alkamassa. Ideoita mahdollisista puhujista 

saa ehdottaa. 

 

13. Brändiasiat  

 

• Uusi logo 

o Esiteltiin mahdolliset logontekijät. Päätettiin valita ykkösvaihtoehto. Päätettiin 

lahjoittaa 50 euron arvoinen palkinto. 

• Haalarimerkit 

o Päätettiin tilata vuosijuhlille haalarimerkkejä 150 kappaletta.  

• Opossumi ry collegepaita 

o Esitettiin, että lähdetään suunnittelemaan paitoja ja suunnitellaan yhteistyötä 

tämän toteuttamiseksi Rockseri Oy firman kanssa. Päätettiin lähteä mukaan 

yhteistyöhön. Elmeri ja Henna hoitaa. 

 

14. Yhteistyöasiat 

 

• Toimihenkilöiden rekry ”vapaaehtoispankkiin” 

o Esitetään, että hankitaan nimettyjä vapaaehtoisia jäseniä toimihenkilöiksi 

auttamaan eri tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä. 
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o Päätettiin kehittää ideaa toimivammaksi. 

• ISYYn kummivierailu 

o Ehdotetaan ISYYn kummille maaliskuun kokousta 

• Lunta Ilosaaressa 

o Päätettiin lähteä mukaan yhteistyöhön. 

 

15. Liikunta-asiat 

 

• Educa Sport kokoontunut. Pesisturnaus kehitteillä kaikkien opeainejärjestöjen 

kesken. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 
Seuraava kokous pidetään 5.3. klo 16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Heidi Heinonen päätti kokouksen klo 17:40. 
 
 
 
 
 
Joensuussa 7.2.2019 
 
 
_______________________________ ________________________________ 
puheenjohtaja Heidi Heinonen  sihteeri Anni Nyman 
 
 
 
 
_____________________________   
pöytäkirjantarkastaja Leni Kärkkäinen 
 


