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Opossumi ry:n kokous

Läsnä            Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–17
Laura Holma rahastonhoitaja 6–17
Iida Pirnes edunvalvontavastaava 1–17
Riina Pesonen VPJ/fuksivastaava 1–17
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–17
Roosa Makkonen viestintävastaava/SOOL-vastaava      1–17
Nemmo Rajala liikunta- ja yhteistyövastaava 1–17

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 17.10.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Laura Leikoski ja
pöytäkirjantarkastajaksi Nemmo Rajala ja sekä äänenlaskijoiksi Riina Pesonen ja Iida Pirnes.

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

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi ilman muutoksia.

5 Fiiliskierros

Kuulosteltiin hallituksen jäsenten fiiliksiä, suurimmilta osin ollaan paikalla ihan positiivisissa
tunnelmissa.

6 Ilmoitusasiat

Kaudella 2022 Opossumin hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet seuraavissa pesteissä: Sanni
Saunamäki (puheenjohtaja), Riina Pesonen (varapuheenjohtaja/fuksivastaava), Laura Holma
(rahastonhoitaja), Iida Pirnes (edunvalvontavastaava), Laura Leikoski (sihteeri/tapahtumavastaava),
Roosa Makkonen (viestintävastaava/SOOL-vastaava) ja Nemmo Rajala
(liikunta/yhteistyövastaava).
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ISYYn järjestökoulutus on 15. - 16.2.

Laura Holma on saapunut ajassa 17:21

7 Yleiset asiat

A. Opossumin tilojen avaimet

Educalla on kaappi, jonka sisältö pitäisi tarkistaa. Puheenjohtajalla kulkutunniste tilaan ja avain
kaappiin. Futuralla on ainejärjestötilassa kaappi, siihen on kaksi avainta, toinen puheenjohtajan
hallussa. Ehdotetaan toisen avaimen antamista Nemmo Rajalalle. Avain päätetty antaa Nemmo
Rajalalle. Pohdittu lisäavaimien teettämisen mahdollisuutta.

Päätetty ehdottaa muille opeainejärjestöille koodilukollisten avainlokeroiden hankkimista.

B. Tarkistettavia sopimuksia

Sopimus Jet Set Bar OY:n kanssa, yhteistyövastaava on tästä yhteydessä Jet Setiin. Sopimus Kide
Appin kanssa, tapahtumavastaava tutustuu asiaan tarkemmin. MobilePay käytössä, sopimuksesta
tarkistetaan yksityiskohtia ja rahastonhoitaja tutustuu asiaan tarkemmin.

Opossumin logotuotteita on aiemmin hankittu R-Collectionin kautta, mutta se on todettu melkoisen
kalliiksi vaihtoehdoksi. Halvempana vaihtoehtona esitetty muun muassa Kloffaa, jonka suunnalta
ollaan oltu Opossumiin yhteydessä. Mietitään jotain kustannuksellisesti ystävällisempää
vaihtoehtoa. Hallituksella on intoa ja halua saada logotuotteita hankittua ja ideointia lähdetään
viemään eteenpäin. Yhteistyövastaava tutustuu asiaan tarkemmin.

C. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri kahdella muistitikulla, puheenjohtajan ja rahastonhoitajan hallussa.
Kevätkokouksessa on mahdollista muuttaa jäsenrekisterin muotoa, pohditaan jäsenrekisterin
siirtämistä pilvipalveluun. Noussut esille se, että Poikkeuksella jäsenrekisteri Kide Appin kautta.
Päätetään pitää jäsenrekisteri omalla vastuulla, kevätkokouksessa päätetään jäsenrekisterin
siirtämisestä pilvipalveluun.

D. Futuran ja Educan kaappien inventaario

Opossumin hallussa oleviin kaappeihin pitäisi suorittaa inventaario, tästä ottavat koppia
puheenjohtajisto, sihteeri ja rahastonhoitaja.

E. Hallituksen tiedot päivitetty patentti- ja rekisterihallitukselle

Hallituksen tiedot siis päivitetty patentti- ja rekisterihallitukselle, tiedoissa siellä puheenjohtajiston,
sihteerin ja rahastonhoitajan tiedot. Maksu tästä 20€, se maksetaan kun pankkitunnukset ovat
päivittyneet.
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8 Tiliasiat

A. Kortit ja katseluoikeudet

Kortit pyydetty puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle, katseluoikeudet varapuheenjohtajalle ja
sihteerille.

Sanni Saunamäki, puheenjohtaja, täydet käyttöoikeudet

Laura Holma, rahastonhoitaja, täydet käyttöoikeudet

Riina Pesonen, varapuheenjohtaja, katseluoikeudet

Laura Leikoski, sihteeri, katseluoikeudet

B. Laulukirjalasku

Laulukirjat ovat saapuneet, ja ne sijaitsevat tällä hetkellä Futuran ainejärjestötilassa. 60kpl
laulukirjoja siis Opossumille. Laskun suuruus ei ole vielä tiedossa, Kotex ry laskuttaa sen aikanaan.

C. iZettle korttikone

Olemassa siis langaton korttikone, jota käytetään sovelluksen kautta. Kyseinen tili on nyt
puheenjohtajan hallussa, ja se sisältää inventaarion haalarimerkeistä. Pohditaan sitä, pitäisikö
rinnakkaiskäyttäjyys antaa kaikille hallituksen jäsenille tapahtumien helpottamiseksi. Päätetty antaa
rinnakkaiskäyttäjyys hallituksen jäsenille.

D. Opossumi ry:n hallituksen virkistäytymisbudjetti

Pohditaan sitä, pitäisikö määrittää virkistäytymisbudjettia tämän kauden hallitukselle ja minkä
suuruisena. Hallituksen jäsenet kannattavat ehdotusta. Budjetoidaan hallituksen
virkistäytymistoimintaan 200€.

Budjetoidaan 50€ vanhan hallituksen tappajaisiin ja uuden hallituksen kastajaisiin 26.1.
Hanna-Mari Leimola on käynyt hankkimassa tuotteita illanviettoa varten ja hänelle maksetaan siitä
kulukorvaus

9 Viestintäasiat

A. Hallituksen kuvaus

Hallituksen kuvaus maanantaina 31.1. klo. 10 Auroralla.

B. Hallituksen esittäytyminen

Hallituksen esittäytyminen laitetaan Instagramiin ja hallituksen nettisivuille. Pohdittu muun muassa
esittäytymisten sisältöä ja postauksen asettelua. Päätetty laittaa Instagramiin yksittäinen postaus
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hallituksen kokoonpainosta. Viestintävastaava ottaa vastuun esittäytymisistä. Hallituksen my day
-postauksia aiotaan laittaa maanantaisin Instagramiin tulevien viikkojen aikana, aloitetaan
maanantaina 31.1.

C. Viestinnän työnjako

Viestintävastaavan toive on, että materiaalit viikkopostia varten lähetettäisiin mielellään tiistain
aikana. Halutaan osallistaa Opossumin jäseniä enemmänkin Opossumin viestinnässä ja muutenkin
pitää yhdistys aktiivisena sosiaalisessa mediassa, näyttäen myös ns. tavallista opo-elämää.

Keskusteltiin somekalenterista, päätetään hallituksen kesken jatkaa sen käyttöä myös tällä
hallituskaudella. Viestinnän työnjakoa päätetty hoitaa suht tasapuolisesti; viikkoposti
viestintävastaavan harteilla, jokainen postaa omasta projektiinsa liittyviä asioita.

10 Tapahtuma-asiat

A. Tulevat tapahtumat
a. Viininpunaiset sitsit

Viininpunaiset sitsit siirretty koronatilanteen takia, vielä ei tietoa korvaavasta ajankohdasta.

b. Haalarinkastajaiset & tuutorintappajaiset

Järjestetään 11.2., pelkästään tuutoreiden ja fuksien kesken.

c. Viiniä ja vaihtokokemuksia

Viiniä & vaihtokokemuksia järjestetään 8.2. etätapahtumana, järjestysvastuussa Poikkeus ja
Opossumi. Rekrytty henkilöitä kertomaan vaihtokokemuksistaan .

d. Poikkeuksen vujulahjan toteuttaminen

Annettu Poikkeukselle vujulahjaksi hengailuilta, tapahtumavastaava on yhteydessä Poikkeuksen
tapahtumavastaavaan. Pohdittu toistuvien tapahtumien järjestämistä Poikkeuksen kanssa, keväisin
esimerkiksi hengailuillan puitteissa ja syksyisin pesispelin merkeissä.

e. Opopoppoon aamukahvit

Riina ja Roosa vastuussa, kokoustavat henkilökunnan kanssa tulevalla viikolla.

f. ISYYn 2+3-seikkailu

23.3. järjestettävä rastitapahtuma toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, Opossumi on
ilmoitettu rastijärjestäjäksi. Laura Holma ottaa vastuuta tapahtumasta ja mm. mainonnasta.

g. Talvipäivät 2022
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Järjestetään 4. - 6.3. Joensuussa. Talvipäiväpöhinää varten voisi ottaa yhteyttä muihin
opeainejärjestöihin. Laura Leikoski ja Iida Pirnes ottavat vetovastuuta asioiden liikkeelle
laittamisesta.

h. 33v-vuosijuhlat

Ideana järjestää Opossumin 33v-vuosijuhlat, mahdolliseksi ajankohdaksi tälle mietitty huhtikuun
alkua. Päätetään järjestää vuosijuhlat ja kasataan vuosijuhlatiimi tapahtuman järjestämiseksi. Riina
Pesonen ja Laura Holma vastaavat tiimin kasaamisesta ja toimivat vastuuhenkilöinä.

Järjestetään erillinen tapaaminen tapahtumasuunnittelua varten.

i. Muut tapahtumat

Räkä poskella & Vappuviinat Virossa –tapahtumat mainittu. Eivät ole Opossumin tapahtumia eikä
Opossumi ole niitä järjestämässä, joten ei oteta isoa painetta niiden mainostamisesta.

11 Edunvalvonta-asiat

ISYYn yhdenvertaisuuskoulutus 1.2., osallistujia hallituksesta ja mahdollisesti jäsenistöstä.
Aloitetaan edunvalvonnan kuukausikuulumisten kertominen. Keskusteltu edunvalvonta-asioista ja
vaihdetaan Opossumin nettisivuille uuden edunvalvontavastaavan nimi.

12 SOOL-asiat

Uusi Opossumista vastaava SOOLin aluetoimija on Sanni Saunamäki Opossumista.
Aluetoimija-Sanni haluaisi pitää my dayn Opossumin IG-tilillä, eiköhän onnistu. SOOL on perunut
koulutuksia tammi-helmikuulta, tarkoitus järjestää lähikoulutuksina kevään aikana. SOOLin kautta
myös Talvipäivät ja erilaiset webinaarit.

13 Liikunta-asiat

Ei akuutteja asioita, pohditaan tapahtumien ideointi-iltamassa näitä enemmän.

14 Yhteistyöasiat

Mahdollisuus kerätä Opossumin jäsenistä ryhmä, joka kävisi luovuttamassa verta yhdessä.
Lähdetään kehittämään ideaa eteenpäin.

Opossumin tarran arvoa korostetaan ja sen kehittäminen otetaan projektiksi tällä hallituskaudella.

15 Muut esille tulevat asiat

Noussut esille ajatus mahdollisesta kannustimesta hallitustoimintaan. Ajatus laitetaan hautumaan.

Pidettiin kannustava puheenvuoro :)
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16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Doodlea laitetaan tulille ennen seuraavaa kokousta, sovittiin yhteinen toimintamalli kokouksen
ajankohdan päättämistä varten.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 19.34

Joensuussa 26.1.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Nemmo Rajala


