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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä         Joonas Mäkelä puheenjohtaja                   1–17 

Sanni Saunamäki varapuheenjohtaja                1–17 

Iisa Pantsari  rahastonhoitaja            1–17 

Miia Kukkonen tapahtumavastaava ja sihteeri 1–17 

Anni Laukkanen viestintävastaava  1–17 

Matilda Mässeli liikunta- ja yhteistyövastaava 1–17 

Hanna-Mari Leimola edunvalvonta- ja fuksivastaava                1–17 

Venla Oksanen tapahtumavastaava                          1–17 

Emma Leena Lehtonen SOOL-aluetoimija  1–17 

  

  

Poissa        Sonja Kaverinen edunvalvonta- ja SOOL-vastaava 

 

   

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Joonas Mäkelä avasi kokouksen ajassa 16:08. 

 

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Mäkelä, sihteeriksi Miia Kukkonen ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Sanni Saunamäki sekä äänenlaskijoiksi Iisa Pantsari ja Matilda Mässeli. 

Lisäksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Emma-Leena Lehtoselle. 

 

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 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Muutetaan ISYY:n järjestökoulutuksen päivämäärä 2.2. alkuperäisen 4.2. sijaan. Muutoksen jälkeen 

asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Järjestöjaosto kokoontuu 10.2. klo 17. Kouke-työryhmä kokoontuu 15.2. klo 9-11. Hallituslaiset 

liittyvät SOOLin sektoreiden Facebook-ryhmiin, WhatsAppissa on tiedotettu asiasta.  

 

6 Fiiliskierros 

 

Käytiin läpi osallistujien fiilikset.  



Opossumi ry  Pöytäkirja   2 /2021  

Zoom 

 

Joensuu   4.2.2021 klo 16 

 
 

2 

 

7 Tiliasiat 

 

Tilillä on rahaa noin 2600e. Tilin käyttöoikeudet on muutettu ja tulevat voimaan kahden viikon 

kuluttua.  

 

8 SOOL-kummin terveiset 

SOOL-kummi kertoi omia fiiliksiä ja kuulumisia alkaneesta vuodesta. Someissa on julkaistu tietoa 

tulevista tapahtumista, tulossa on muun muassa sijaistamis webinaarin afterwork. Myös 

tuutoryhteistyötä SOOLin ja järjestöjen välillä on luvassa. Toiminta painottuu tulevana keväänä 

someaktiivisuuteen ja etätapahtumiin. Tavoitteena on yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen. 

SOOL-vastaavat ovat kokoustaneet ensimmäisen kerran. Emma tekee somekaappauksen Opossumin 

Instagramiin piakkoin, sovitaan sopiva ajankohta erikseen.  

 

9 Viestintäasiat 

a. Hallituksen MyDayt 

MyDayt pidettiin sovitusti viikolla 3 ja 4. Päällisin puolin kaikilla jäi hyvät fiilikset MyDayn 

pitämisestä.  

b. Viestinnän tavoitteet 

Opossumin uusi viestintästrategia löytyy kirjallisena Teamsistä. Tarkoituksena on selkeyttää 

viestintää ja sen toimivuutta. Strategiassa korostuu toiminnan avoimuus ja rento meininki. Pyritään 

siihen, että Opossumin hallitus on helposti tavoitettavissa ja lähellä jäseniä. Opossumin hallituksen 

käyttöön on luotu myös somekalenteri, minne voi varailla aikoja postauksia varten. Somekalenterin 

avulla on tarkoitus välttää päällekkäisyyksiä postauksissa ja aikataulutus helpottuu. 

 

10 Tapahtuma-asiat 

 

a. Tulevat tapahtumat 

 

• Ystävänpäiväviikko 

Etäpeli-ilta järjestetään tiistaina 9.2. klo 18 alkaen, Sanni ottaa vastuun tapahtumasta. Tiedotetaan 

tällä viikolla tapahtumasta Instagramissa. Muut ystävänpäiväviikon tapahtumat ja sometempaukset 

ovat vielä mietinnän alla.  
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• Kuhasalon laavutapahtuma 

Järjestetään ulkoilutapahtuma torstaina 25.2. klo 16 alkaen Kuhasalossa Kalmon Katiskalla. Paikalle 

saa tulla liukuvasti. Haetaan jälkikäteen hankeavustusta tapahtumaan. Budjetti tapahtumalle on 65e 

(kota 40e + tarjottavat 25e). Miia varaa kodan Kuhasalosta.  

• TP-viikko 

- Joka ry:n tapahtumat 

Seurataan Joka ry:n tiedotusta Etätalvipäivistä.  

- Omat tapahtumat 

Pysytään kuulolla Joka ry:n tapahtumista ja suunnitellaan omia niiden mukaisesti. 

b. Viiniä ja vaihtokokemuksia 

Viiniä ja vaihtokokemuksia -tapahtuma järjestetään tänään 4.2. klo 18 alkaen. Yhteistyö 

tapahtuman tiimoilta on toiminut hyvin Poikkeuksen kanssa.  

c. Kevätkohtaamisia  

Miia kyselee Kevätkohtaamisia-tapahtuman järjestämisestä henkilökunnalta. 

d. Opopoppoon aamukahvit 

Ensi viikon perjantaina 12.2. klo 9-10:30 järjestetään valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen 

liittyvät Opopoppoon aamukahvit Zoomissa. Sanni päivittelee maanantaina 8.2. Instagramiin infoa 

tapahtumasta. 

e. More-haaste opeainejärjestöille 

Popsi ja Poikkeus ovat alustavasti mukana More-haasteessa.  

f. Muut kevään tapahtumat 

Suunnitellaan alustavasti huhtikuulle rastisuunnistustapahtuma sometempauksen muodossa. Matilda 

ottaa vastuun rastisuunnistuksesta.  

g. Turvallisen tilan periaatteet (yhdenvertaisuustarkkailija) 

Hallitus koki asian tärkeäksi ja halutaan lähteä kehittelemään turvallisen tilan periaatteet- tyyppistä 

säännöstöä Opossumille. Hanna-Mari ja Sonja edunvalvojina lähtevät viemään asiaa eteenpäin. 

Käsitellään asiaa seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
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     11  Edunvalvonta-asiat 

a. ISYY:n järjestökoulutukset ovat tänä vuonna 2.2. ja 4.2. etänä.  

 

b. 21.1. Ainejärjestötapaaminen 

 

Sanni osallistui tapaamiseen. Tapaamisessa käsiteltiin lähinnä tuutoriasioita.  

c. Edunvalvontakahvit 

Hanna-Mari ja Sonja osallistuivat edunvalvontakahveille. Tapaamisessa keskusteltiin yleisesti 

edunvalvonta-asioista.  

 

12 SOOL-asiat 

SOOLin ainejärjestötoimijoille on perustettu omat Facebook-ryhmät pestien mukaisesti. 

 

13 Liikunta-asiat 

Kaikki Sykettä-toiminta on pysähtynyt. Matilda käy Educa-sport vuoroilla päivystämässä.  

 

14 Yhteistyöasiat 

 

a. Tuutorivalinta henkilökunnan kanssa 

Ollaan yhteydessä henkilökuntaan tuutorivalinnasta. 

b. Woklandin yhteistyötarjous 

Ystävänpäiväviikolla eli viikolla 6 Opossumin jäsenet saavat 4.2. ilmestynyttä ViikkOPOstia 

näyttämällä lettuannoksen kaupan päälle, kun ostaa samalla kaksi wokkia.  

 

15 Muut esille tulevat asiat 

Hallitustoiminta on vapaaehtoista ja aina ei tarvitse olla tavoitettavissa. Pidetään toiminnassa 

positiivinen ilmapiiri ja kehutaan kavereita hyvästä työstä! Ennakoidaan ja suunnitellaan toimintaa 

sekä infotaan tulevista asioista muille ja etenkin osa-alueesta vastaavalle.  
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16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään maaliskuun ensimmäisellä viikolla, Joonas tekee ajankohdasta Doodle-

kyselyn. 

 

17 Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 17:31.  

 

 

Joensuussa 4.2.2021 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Joonas Mäkelä sihteeri Miia Kukkonen 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja 

 

____________________________ 

Sanni Saunamäki  

 


