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Opossumi ry:n hallituksen kokous  

 

Läsnä Joonas Mäkelä   puheenjohtaja      1–18 

 Sanni Saunamäki  varapuheenjohtaja    1–18 

Matilda Mässeli  liikunta- ja yhteistyövastaava   1–18 

Miia Kukkonen  sihteeri      1–18 

Venla Oksanen  tapahtumavastaava    1–18 

Anni Laukkanen  viestintävastaava    1–18 

Hanna-Mari Leimola  edunvalvonta- ja fuksivastaava  1–18 

Sonja Kaverinen  edunvalvontavastaava    1–18 

Iisa Pantsari   rahastonhoitaja    1–18 

 

 

1 Kokouksen avaus 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Joonas Mäkelä avasi kokouksen klo 15:10. 

 

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Mäkelä ja sihteeriksi Miia Kukkonen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanni Saunamäki sekä äänenlaskijoiksi Anni Laukkanen ja Hanna-

Mari Leimola. 
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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 

 

Lisätään kohta 15 kokouksen tiivistäminen. Esityslista hyväksyttiin muutoksen jälkeen 

työjärjestykseksi.  

 

5 Ilmoitusasiat 

 

Tulopalveluiden tapaaminen on 20.4. Edunvalvojat Sonja ja Hanna-Mari osallistuvat. 

 

6 Fiiliskierros 

 

Käytiin läpi osallistujien fiilikset.  

 

7 Kevätkokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään kevätkokouksen ajankohdaksi 5.5.2021 klo 17:00. Kokous pidetään Teamsissä.  

 

8 Tiliasiat 

Matilda tekee seuraavaan kokoukseen mennessä haalarimerkki-inventaarion. 

Haalarimerkkimyyntiä on ollut 166 euroa. Mukaan on laskettu myös viime vuoden puolella 

tapahtunutta myyntiä.  

Hankitaan Opossumille yksi kansio toimistokäyttöön sekä kirjekuoria haalarimerkkimyyntiä varten.  
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9 Viestintäasiat 

Esityslista jaetaan jatkossa koko hallituksen kesken ennen kokousta ja siihen saa lisätä puuttuvia 

asioita tai sellaisia, joita haluaisi kokouksessa käsiteltävän.  

Hanna-Mari ja Joonas suunnittelevat fukseille tehtävää tervehdystä. Toteutukseen otetaan mukaan 

koko hallitus.  

 

10 Tapahtuma-asiat 

a. Menneet tapahtumat 

 

i. Pääsiäinen 

Pääiäispippaloissa oli vähäinen osallistujamäärä, mutta siitä huolimatta onnistunut ja mukava 

tapahtuma. Munaraatiin tuli paljon ääniä ja jäsenistö tuntui tykkäävän.  

 

b. Tulevat tapahtumat  

 

i. Vappu 

- Varaslähtö vappuun-sitsit järjestetään Tombolon ja Skriptin kanssa maanantaina 26.4. Miia 

kokoustaa asiasta tällä viikolla lisää heidän kanssaan.  

- Beerbong-turnausta ja mahdollisia muita vapun ajan tapahtumia suunnitellaan tänään 13.4. 

Popsin ja muiden opeainejärjestöjen kanssa. 

- Puistositsit järjestetään 30.4. alustavasti klo 13-15. Jäsenistöllä on halua osallistua 

vapputapahtumiin livenä, joten selvitellään siihenmahdollisuutta.  

- Vappupiknik järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan livenä 1.5. 

- Vapun ajan tapahtumiin budjetoitu 100e.  

 

ii. Rastisuunnistus  

Tapahtuma on lähtenyt hyvin käyntiin, ensimmäiset rastit on laitettu paikoilleen.  

iii. More-haaste 

Siirretään syksylle ja kartoitetaan isomman porukan halua osallistua, jotta saataisiin jaettua 

kustannuksia.  

iv. Opossumin synttärikemut 

Opossumin synttärit järjestetään etänä huomenna 14.4. klo 18:00. 

 

v. Kevätkohtaamisia 

 

Tapahtuma on päätetty järjestää 19.4. klo 14-16. 
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vi. Aamukahvit 

 

Viimeiset aamukahvit ovat tulossa 5.3. Teemaa ei ole vielä päätetty, mutta Miia ja Sanni aloittavat 

suunnittelun piakkoin.  

 

11 Edunvalvonta-asiat 

 

 

a. Harjoittelukysely 

 

Harjoittelukyselyssä kartoitetaan tämän lukuvuoden harjoittelukokemuksia. Kysely on laitettu 

eteenpäin ja on auki huhtikuun loppuun asti. Tulokset koostetaan toukokuun puolella.   

 

12 SOOL-asiat 
 

Liittokokous järjestettiin menneenä viikonloppuna, Miia ja Joonas osallistuivat. SOOLin sivuilta 

löytyy koottuna liittokokouksessa käytyjä asioita. 

Uusille tuutoreille täytyy välittää SOOL-vastaavien yhteystiedot, Hanna-Mari tekee WhatsApp-

ryhmän. 

Sanni osallistui SOOLin järjestökoulutuspäivään.  

 

13 Liikunta-asiat 

 

Suunnitellaan jonkinlaisen liikuntahaasteen toteuttamista vielä tälle keväälle.  

 

14 Yhteistyöasiat 

 

Vuosijuhlien järjestämismahdollisuutta syksylle aletaan kartoittamaan Kerubin kanssa yhteistyössä. 

Joonas ja Miia ottavat yhteyttä Kerubiin.  

Sanni selvittää mahdollisuutta Vesikioskin kanssa yhteistyötarjoukseen vapun ajalle.  
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15 Kokouksen tiivistäminen 

Tämä otettiin uutena kohtana käyttöön kokouksiin. Tässä kohtaa on mahdollisuus esittää lisäyksiä 

edellisiin kohtiin tai kertoa yleisiä mietteitä kokouksesta ja sen etenemisestä. 

Ei tiivistettäviä asioita. 

 

16 Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita.  

 

17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään Doodle-kyselyllä. 

 

18 Kokouksen päättäminen 

 

Päätetään kokous ajassa 15:57. 

 

 

 

Joensuussa 14.4.2021 

 

_______________________________ ________________________________ 

puheenjohtaja Joonas Mäkelä   sihteeri Miia Kukkonen 

 

_______________________________ 

pöytäkirjantarkastaja Sanni Saunamäki   
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