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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä         Kalle Koskinen              puheenjohtaja  1–19 

                    Joonas Mäkelä   varapuheenjohtaja 1–19 

                    Sanna Rantala              sihteeri ja fuksivastaava 1–19 

                    Julia Sorjonen   rahastonhoitaja ja tapahtumavastaava 1–19 

                    Inka Ryynänen              edunvalvontavastaava (Sopo) 1–13 

                    Miia Kukkonen                          sidosryhmävastaava 1–19 

                    Henna Anteroinen                       viestintävastaava 1–19 

                    Tyttilotta Karjalainen             edunvalvontavastaava (Kopo) 1–19 

 

                    Poissa 

                    Otto Gao                                     yhteistyö- ja koordinointivastaava 

 

Kokouksessa läsnäolevat ovat antaneet luvan julkaista nimensä pöytäkirjassa. 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Kalle Koskinen avasi kokouksen klo 14.10. 

 

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Koskinen, sihteeriksi Sanna Rantala ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Henna Anteroinen sekä ääntenlaskijoiksi Joonas Mäkelä ja Miia Kukkonen. 

 

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. 
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4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Lisätään kohdaksi 10 ”Sääntömuutokset”. Muutoksen jälkeen asialista hyväksyttiin 

työjärjestykseksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

• Maanantaina 13.1. klo 11 tapaaminen ISYY:n kummin kanssa Futuran ainejärjestötilassa. 

Kalle, Joonas, Miia ja Tyttilotta osallistuvat. 

 

• Tiistaina 14.1. ISYY:n ainejärjestötapaaminen, johon Julia, Miia ja Kalle osallistuvat. 

 

• SOOLin puheenjohtajakurssi 24.1. Kalle osallistuu. 

 

• Kaikkien pestien perehdytykset on suoritettu. 

 

6. Tiliasiat 

 

• Uusi tilikausi on avattu ja budjetti on tehty.  

 

• Kulukorvaukset palautetaan rahastonhoitajalle aina allekirjoitettuna. Selvitetään lokeron 

mahdollisuutta ainejärjestötilaan, jonne voi palauttaa kulukorvauslomakkeet. 

 

• Maanantaina 20.1. klo 14 sovittu tapaaminen pankkiin, jossa hoidetaan tiliasiat kuntoon. 

 

• Tilin (FI02 5770 0520 4448 67) laajat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortit myönnetään 

rahastonhoitaja Julia Sorjoselle (hlötunnus poistettu) ja puheenjohtaja Kalle Koskiselle 

(hlötunnus poistettu). Tilin katseluoikeudet myönnetään varapuheenjohtaja Joonas 

Mäkelälle (hlötunnus poistettu) ja sihteeri Sanna Rantalalle (hlötunnus poistettu). 
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Tilin (FI02 5770 0520 4448 67) laajat tilinkäyttöoikeudet poistetaan Heidi Heinoselta 

(hlötunnus poistettu) ja Joonas Mäkelältä (hlötunnus poistettu). Tilin katseluoikeudet 

poistetaan Anni Nymanilta (hlötunnus poistettu) ja Kalle Koskiselta (hlötunnus poistettu). 

 

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen  

Edellisen kauden rahastonhoitaja Joonas on tehnyt tilinpäätöksen. Alijäämää 419,94 euroa. 

Tilinpäätöksestä korjattiin kohta henkilöstökulut tapahtumakuluiksi sekä korostettiin budjetin 

alijäämäisyys. Tilinpäätös allekirjoitetaan. Tilinpäätös hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukseen 

muutosten jälkeen. 

8. Edellisen hallituksen järjestäytymisehdotuksen hyväksyminen 

Edellisen hallituksen järjestäytymisehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. 

9. Kokouskäytännöt 

Kokouksia noin kerran kuussa, mutta ideapalavereita voidaan pitää vapaasti niin paljon kuin 

halutaan. 

Pyritään pitämään kokoukset kuukausien ensimmäisellä viikolla, tiistaina, keskiviikkona tai 

torstaina. 

Kokoukset alkavat sovitusti niin kuin kokouskutsussa on ilmoitettu. Tulkaa siis ajoissa paikalle, 

jotta kokoukset saadaan aloitettua ajallaan. 

Jos et pääse paikalle, tulet myöhässä tai joudut lähtemään aikaisemmin, ilmoita Kallelle tai 

Joonakselle. 

Sähköpostia luettaessa ilmoitetaan sopivalle vastaavalle sähköposti, sekä merkataan se 

lukemattomaksi, jos se ei koskea lukijaa. 

Asioita ja tapaamisia sovitaan kokouksen jälkeen, ei kokouksen aikana. 

Jos käydään jossain kokouksessa tai muussa tärkeässä tapaamisessa, tehdään muistio 

yhteiseen Slack-ryhmään. Muistetaan reagoida tykkäämällä muistioon, niin tiedetään, 



Opossumi ry             Pöytäkirja                                1 /2020 4 (7) 

Futura F112 

 

Joensuu   9.1.2020 klo 14 

 
 

 

kuka on perillä mistäkin asiasta. 

Jos suunnitellaan tapahtumia, muistakaa lisätä se Slackin tapahtumakalenteriin. Jos someen pitää 

postata jotain, varmistakaa, ettei ole mitään toista päivitystä tulossa päivän aikana somekalenterista. 

Valmistaudu kokouksiin etukäteen. 

Pöytäkirjantarkastajan rooli kiertää. 

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti yliopiston tiloissa. 

Kokous pähkinänkuoressa jatkossa viikkOPOstin mukana. 

Asialistat sähköisessä muodossa. 

10. Sääntömuutokset 

Tällä hallituskaudella pyritään muuttamaan yhdistyksen sääntöjä jäsenyyteen liittyen. 

11. Avainasiat 

• Futuran ainejärjestötilan kaapin avain on Kallella ja Joonaksella. Kolmas avain on tilattu 

ennen joululomaa ja tapahtumavastaava Julia saa sen. 

 

• Educan ainejärjestötilan kaapin avain tilataan Kallelle ja Julialle.  

12. Tapahtuma-asiat 

• Tulevat tapahtumat 

• Haalarikastajaiset ja tuutorintappajaiset 22.1. Metrian aulassa klo 19 alkaen. 

• Hallituksen virkistysilta suunnitteilla joko viikolle 5 tai 6. 

• Hallituksen jäsenien kuvaus järjestetään viikolla 6. 

• Hallituksen mydayt pidetään viikolla 6. 

• Viiniä ja vaihtokokemuksia suunnitteilla tammikuun lopulle, viikolle 5.  

Sanna ja Tyttilotta lähtevät järjestämään tapahtumaa, budjettia käytettävissä 20 

euroa. 
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• Talvipäiväviikko  

- Miia ottaa yhteyttä muiden opeainejärjestöjen SOOL-vastaaviin, jotta saataisiin yhteisiä 

tapahtumia tp-viikolle. Tavoitteena yhteinen ohjelma Joensuun opeainejärjestöille. 

• Vuosijuhlat 

- Vuosijuhlasitsit järjestetään perjantaina 13.3. Kerubissa. Kalle hoitaa viestintää Kerubin 

suuntaan.  

- Vuosijuhlien ideapalaveri tammi-helmikuun vaihteessa. Jäsenistöstä yritetään saada 

porukkaa mukaan järjestelyihin. 

- Vuosijuhlasillis järjestetään lauantaina 14.3. Miia ja Julia hoitavat tilavarauksen.  

• Kevätkohtaamisia yhdessä henkilökunnan järjestetään maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Tyttilotta ja Inka lähtevät järjestämään tapahtumaa. Budjetti on 30 euroa. 

• Kaverisitsit suunnitelmissa järjestää huhtikuussa viikolla 16. Joonas ja Julia lähtevät 

järjestämään sitsejä.  

13. Edunvalvonta-asiat 

• Kandi- ja graduohjauksen kysely jäsenistölle, edunvalvontatiimi lähtee hoitamaan asiaa 

eteenpäin. 

• Ops-palautteen keruu viikoille 10-13. Viikolla 14 palautteen aukaiseminen yhdessä 

henkilökunnan kanssa. Edunvalvontatiimi lähtee hoitamaan asiaa eteenpäin. 

 

Inka poistuu kokouksesta ajassa 15.27 

 

14. SOOL-asiat 

• SOOLin webinaari – Asiaa sijaistamisesta, 15.1.  

• SOOL järjestökurssi 8-9.2. Helsingissä. Miia, Julia ja Tyttilotta osallistuvat. 

• Educa-messut järjestetään 24-25.1. SOOL korvaa puolet matkasta neljälle. Henna on 

lähdössä ja jäsenistöltä kysytään mielenkiintoa muihin paikkoihin. Miia hoitaa kyselyn.  

• Talvipäivät ovat 21-23.2. Jyväskylässä. Ensimmäisessä ilmoittautumisessa 25 osallistujaa. 

Toinen ilmoittautuminen auki 12.1. asti. Markkinoidaan ilmoittautumista somessa. Sulo 

hoitaa bussit, Opossumilta Miia ja Julia ovat bussivastaavia. 
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Pidetään kokoustauko ajassa 15.31. 

Päätetään kokoustauko ajassa 15.36. 

 

15. Liikunta-asiat 

• Sykettä ilmaiset kokeiluviikot käynnissä 7-19.1. 

• Keväällä tavoitteena järjestää pesäpallopeli Poikkeuksen kanssa. 

• Kevään lajikokeiluksi ehdotettu Kuntokeitaan Ninjarata. Tehdään someen kysely 

jäsenistölle, onko halukkaita kokeilulle.  

 

16. Yhteistyöasiat 

• Tuutorihaku käynnissä 23.1.-9.2. Tuutorivalinta tehdään yhdessä henkilökunnan ja vanhojen 

tuutoreiden kanssa. 

• Kysely mahdollisista yhteistyökuvioista päätetään helmikuun kokouksessa. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

  

      Ei muita esille tulevia asioita. 

 

18. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraava kokous pidetään viikolla 6. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja Kalle Koskinen päätti kokouksen ajassa 15.57. 
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Joensuussa 9.1.2020 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Kalle Koskinen  sihteeri Sanna Rantala 

 

 

 

_____________________________  

pöytäkirjantarkastaja Henna Anteroinen 

 

 


