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Opossumi ry:n kokous

Läsnä            Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–18
Laura Holma rahastonhoitaja 1–18
Riina Pesonen, etä VPJ/fuksivastaava 1–11
Roosa Makkonen, etä viestintävastaava/SOOL-vastaava      1–18
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–18
Iida Pirnes, etä edunvalvontavastaava 9–18
Nemmo Rajala, etä liikunta/yhteistyövastaava 1–18

Emmi Uusitalo SOOLin hallituksesta 1–7

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 17.04.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Laura Leikoski ja
pöytäkirjantarkastaja Laura Holma sekä ääntenlaskijoiksi Riina Pesonen ja Nemmo Rajala.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ajoissa ja todettiin, että paikalla oli puheenjohtaja ja
tarvittava määrä hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Vaihdetaan kohdat 7 ja 8 päittäin. Asialista hyväksytty työjärjestykseksi.

5 Fiiliskierros

Liikennevalokierrosta vaihtelevin värein.

6 Ilmoitusasiat

Futuran ainejärjestötilassa on numerokoodilla toimiva avainlokero, joka sisältää Opossumin
ainejärjestökaapin avaimen. Avain on aina lokerossa, sitä ei viedä pois aj-tilasta.

ISettlen käyttäjinä ovat kaikki hallituksen jäsenet. SOOLin aamupalatapahtumassa se toimi melkein
kaikilla myyjillä hyvin, tutkitaan mikä mahtaa olla ongelmien syynä.

Kaikki hallituslaiset ovat Opossumin Facebook-tilin käyttäjiä, kolme jäsenistä ylläpitäjiä. Entinen
PJ edelleen pääkäyttäjä, odotamme hänen poistumistaan pääkäyttäjän roolista.
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Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kirjataan kaikki ulos Opossumin Google-tililtä, jotta
varmistetaan siellä olevan vain ne, keillä pääsyoikeus kuuluukin olla.

Opossumin jäsentarroja jaettiin SOOLin aamupalatapahtumassa 9 kpl.

7 Kokousvierailut

Emmi Uusitalo SOOLin hallituksesta paikalla kertomassa omasta roolistaan SOOLin hallituksessa,
tekee töitä edunvalvonnallisen työn ja yhdenvertaisuuden parissa. Emmi on Opossumin kontakti
SOOLiin (aluetoimija-Sannin lisäksi), etenkin edunvalvonnan suhteen. SOOLin
yhdenvertaisuuskysely on lähetetty ainejärjestölle, se täytetään hallituksen toimesta myöhemmin
sovittuna ajankohtana. SOOLin mahdollisesta somekaappauksesta Opossumin Instagramissa myös
keskusteltu.

Emmi Uusitalo poistuu ajassa 17:32

8 Yleiset asiat

a) Kevätkokouksen 2021 pöytäkirjan hyväksyminen

Hallitus on hyväksynyt kevätkokouksen 2021 pöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään se, että
pöytäkirja on hyväksytty vuoden 2022 hallituksen toimesta.

b) Hallituksen yhteiset toimintatavat

Keskusteltu hallituksen yhteisistä toimintatavoista, mainittu ajoissa oleminen, kommunikoinnin
merkitys ja se, että eri toimijoiden kanssa ollaan yhteydessä Opossumin virallisten kanavien kautta
(esim. sähköposti, Instagram), jotta viestiketjut ovat kaikkien saatavilla. Pidetty myös tsemppipuhe:
hommia tehdään oman jaksamisen mukaan, se ja kommunikointi ovat tärkeitä.

9 Tiliasiat

Patenttirekisterin tietoihin on vaihdettu uuden hallituksen tiedot. 20€ maksettu ja kuitti toimitetaan
rahastonhoitaja Holmalle.

Keskusteltu Canva Pro:n käytöstä, käytössä ollut maksullisen pro-version kokeilujakso ja se on
ainakin Sannin ja Holman toimesta todettu erittäin hyödylliseksi. Keskusteltu jatketaanko
pro-version käyttöä, se maksaa 109,99€ vuodessa. Kulut täytyy kattaa varainhankinnalla, mutta
puolletaan silti ohjelman käyttöä. Päätetään jatkaa Canva Pro-tilausta ja maksaa siitä vaadittu
summa.

Popsin Simo Koljoselle maksettu 18,90€ Futuran aj-tilan avainlokeron hankinnasta, OneDrivessä
kulukorvaus ja kuitti.

Holmalle maksettu pulkkatapahtuman eväät 17,54€, OneDrivessä kulukorvaus ja kuitti.
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Laulukirjalasku Kotexille on maksettu, hintaa tällä oli 72,68€. Lasku on olemassa. Laulukirjoista
tullaan jäämään voitolle.

Maksamattomia kulukorvauksia: Laura Leikoskelle iltakoulusta ja Hanna-Mari Leimolalle
hallitusten illanvietosta.

Laura Holmalla ja Sanni Saunamäellä on täydet tilioikeudet Opossumin tilille sekä myös
Opossumin kortit hallussaan.

Pohdittu sitä, budjetoidaanko Opossumin 33v.-sillikselle 200€ ainejärjestön rahaa vai ei.
Talousarviossa tätä ei ole budjetoitu, mutta varainhankinnalla saataisiin tämä kenties katettua.
Päätetään budjetoida 200€ Opossumin rahoja sillikselle.

Kaverisitsimaksuja on saapunut mukavasta, enää pieneltä osalta puuttuu. Osallistumismaksu
12€/henkilö, MobilePay-maksajilta menee maksun yhteydessä 18snt palvelumaksu, joten sitsien
budjettiin ei voida laskea täyttä 12€/osallistuja. Tämä täytyy ottaa huomioon tulevaisuudessa
MobilePay-maksumahdollisuutta tarjotessa.

Kaverisitseistä ei ole tarkoitus jäädä voitolle, osallistumismaksuilla kuitataan kulut.

Iida Pirnes on saapunut ajassa 17:53

10 Viestintäasiat

Muistuteltu somekalenterin käytöstä, sinne kannattaa aktiivisesti päivitellä, mitä kulloinkin
Opossumin sosiaalisessa mediassa tapahtuu. Keskusteltu vuosijuhliin liittyvästä viestinnästä ja siitä,
miltä se vaikuttaa ulkopuolisten silmiin. Se vaikuttaa onnistuneelta ainakin hallituksen jäsenten
mielestä. Opossumin Instagramissa on toteutettu MyDay-maanantaita ja sen on katsottu lisänneen
hyvää fiilistä.

Työpaikka- ja muunlaisia ilmoituksia saapuu melkoisen paljon, ja niitä varten on tehty Opossumin
nettisivuille oma sivu, jota päivitellään kerran viikossa. Tästä jaettu tietoa Opossumin
ViikkOPOstissa, tehdään jäsenistölle selkeäksi se, että ilmoituksia löytyy nimenomaan nettisivuilta
eikä viikkopostista.

Pohdittu sitä, olisiko hallituksella kiinnostusta käyttää ja hyödyntää TikTok-palvelua sosiaalisen
median tekemisessä. Toistaiseksi jää pohdinnan tasolle, myöhemmin voidaan miettiä uudelleen
löytyykö semmoiseen motivaatiota, energiaa ja halua.

11 Tapahtuma-asiat

a) Menneet tapahtumat
i) Pulkkailua Sointi ry:n kanssa 8.2.
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Sointilaisia oli runsaasti paikalla, opoja vähemmän mutta tunnelma oli silti hyvä. Nostettu esille se,
että jos tapahtuma järjestetään yhteistyössä jonkin toisen ainejärjestön kanssa, niin jonkinlaista
ohjattua ohjelmaa pitäisi olla enemmän. Tutustuminen ja ryhmäytyminen ei toiminut ihan niin
hyvin kuin olisi toivottu, mutta tästä opitaan.

ii) Hengaa opon kanssa –viikko

Ei kirjattu tarkkaa lukua osallistuneista, mutta olisi toivottu suurempaa osallistujamäärää. Voittajat
on arvottu ja palkittu. Pohdittu sitä, että mainonta olisi voinut olla aktiivisempaa viikon aikana ja
myös ennen sitä.

iii) SOOLin aamupala

Opossumilla pöytä tapahtumassa, myynnissä oli merkkejä ja muita tuotteita. Myytiin iZettlen kautta
125€ arvosta tuotteita, summasta menee palkkioihin jonkin verran rahaa. Yhteensä myytiin 15kpl
tuotteita.

b) Tulevat tapahtumat
i) Viininpunaiset sitsit 24.2.

Pidetään huomenna, järjestelyt sujuneet suht ongelmitta. Opossumilta menossa järjestämään
tapahtumavastaava + Kaisa Prusila ja Varpu Suojalehto. Opossumin osallistujakiintiö täyttyi
ongelmitta, hieman kommunikaatio-ongelmia on ollut muiden ainejärjestöjen kanssa
peruutuspaikkojen kanssa toimimisesta. Toivotaan kaiken sujuvan ongelmitta.

ii) Kaverisitsit 2.3.

Viiden tunnin sitsit Metrian aulassa, yhteensä 67 ilmoittautunutta. Pohdittu sitä, että
ilmoittautumislomake oli kenties hieman kömpelö, voisi myös tulevaisuudessa harkita lomakkeen
laittamista laajemmalla aikaikkunalla. Riina ja Leikoski toimivat toasteina, Riinan kaveri myös
mukana. Sitseillä ei tarkoitus tehdä voittoa, osallistumismaksu on 12€ kaikille. Uusi vartijamaksu
otetaan myös huomioon, se on yht. 62€. Tarkemmista yksityiskohdista sovitaan erillisessä
suunnittelukokouksessa.

Riina Pesonen poistuu ajassa 18:34

iii) ISYYn 2+3-seikkailu 23.3. 17-21

ISYYn järjestämä rastitapahtuma, jonka ilmoittautuminen alkaa maaliskuun puolella. Opossumin
rasti sijaitsee Jet Setissä, paikalle menossa Laurat, Iida ja Nemmo hallituksesta + Leni ja Emma.
Mainostetaan ja muistutellaan ilmottautumisesta ja tapahtuman lähestymisestä Opossumin
tiedotuskanavissa. Holma ottaa päävastuuta tästä tapahtumasta.

iv) 33v. vuosijuhlaviikko 28.3.–2.4.2022
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Vuosijuhlien hinta on 65€ jäsenille ja 70€ ei-jäsenille, ilmoittautuneiden jäsenyyden tila
tarkistetaan, jotta voidaan olla varmoja oikeasta hinnasta. 69 ilmottautumista toistaiseksi,
iloksemme henkilökunnan jäseniä tulossa runsaasti. Hallituksesta Sanni, Holma, Roosa ja Riina
ovat mukana vuosijuhlatiimissä. Vuosijuhlatiimin jäsenten osallistumismaksuksi vuosijuhlille on
päätetty 50€, se pienentää vuosijuhlien budjettia, mutta se ei haittaa. Vuosijuhlaviikko ei muutoin
vaadi Opossumilta budjettia.

Tapahtumasuunnittelua tullaan toteuttamaan myös vapun ja Talvipäivien osalta, mutta vasta
maaliskuun puolella.

12 Edunvalvonta-asiat

a) Etäopetuksen jatkuminen ohjauksen koulutuksessa

Ohjauksen koulutus järjestää paljon opetusta keväällä etänä/hybridinä. Keskusteltu paljon siitä,
kenen tarkoitusta pitkittyneellä etä- ja hybridiopetuksella palvellaan. Luonnollisesti mielipiteet
jakautuvat todella kahtia, toisille etätoteutukset toimivat, toisille eivät. Jäsenistön keskuudessa
herännyt tuntemuksia siitä, onko Joensuussa asuminen edes mielekästä, kun lähiopetusta ei
järjestetä. Edunvalvontavastaava lähestyy koulutuksen henkilökuntaa.

Myöhemmin keväällä tarkoitus järjestää harjoittelukysely, pohdittu sitä, että kyselyyn vastaamisesta
palkittaisiin jotenkin, esim. lahjakortin arvonnalla. Harjoitteluongelmakeskustelua edistetty muiden
ainejärjestöjen kanssa, akuuttia ongelmaa Opossumin harjoitteluissa ei ole ainakaan hallituksen
tietojen mukaan ole.

Tilavartiointiin liittyen pidettiin keskustelutilaisuus, jossa edunvalvontavastaava Iida oli paikalla.
Ainejärjestöjä kuultiin kyllä ja hyviä puheenvuoroja esitettiin, mutta johdon asenne vaikutti hieman
huolestuttavalta. Keskustelua tilanteesta aiotaan jatkaa, mutta toistaiseksi vartijakäynti säilyy.
Opossumi pärjää tilanteessa, mutta jäämme seuraamaan tilanteen kehittymistä.

Pidetään tauko, kokous jatkuu 19:02.

Seuraavalla viikolla edunvalvonnan kuulumisia lähetetään Opossumin tiedotuskanavissa.

ISYYn ainejärjestökoulutusta järjestettiin kuluvalla viikolla, hallituksesta osallistuneiden
kokemukset ovat olleet ehkä hiukan negatiivisia. Sisältöjä ei koettu kovin hyödyllisinä.

SOOLin yhdenvertaisuuskysely on lähetetty SOOL-vastaava Roosalle, joka lähettää sen eteenpäin
Opossumin sähköpostiin ja edunvalvontavastaava Iida tutustuu siihen tarkemmin.

13 SOOL-asiat

a) Talvipäivät 22-24.4.2022
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Edelleen järjestymässä, pääesiintyjä vaihtunut Antti Tuiskusta JVG:hen. Myyntikylään Opossumi
on osallistumassa, se on oletettavasti viikonlopun lauantaina ja myymään ovat alustavasti menossa
ainakin Laurat ja Nemmo.

SOOLin järjestökurssi järjestetään Tampereella 12-13.3. Neljä paikkaa Opossumin hallituksen
jäsenille, kurssilla kouluttaudutaan ja verkostoidutaan.

SOOLin talviolympialaiset 1.3., Iida ja Leikoski ovat menossa pitämään rastia tapahtumaan. Sanni
mainostelee.

SOOLin somekaappaus, ehdotettu 3.3. ja päätetty sen tapahtuvan kyseisenä päivänä. Roosa
postailee SOOLin sisällöt sopiviin kanaviin.

14 Liikunta-asiat

Educa Sport on edelleen liikuntamahdollisuus Opossumin jäsenille. ISYY järjestää
liikuntailtapäivän ja Opossumi mainostaa sitä tiedotuskanavissaan.

15 Yhteistyöasiat

R-Collection ei ole vastannut yhteydenottoon, kokeillaan lähestyä heitä uudelleen ja kysellä vanhan
sopimuksen tilanteesta. Eri tahoilta (mm. Globe Hope, Kloffa ja logosi.fi) on tullut yhteydenottoja
mahdollisista yhteistyökuvioista logotuotteiden suhteen. Lähdetään ideoimaan ja kehittämään uusia
logotuotteita.

Opossumin jäsentarran merkitystä halutaan kasvattaa, yhteydenottoja eri tahoille ja mahdollisille
yhteistyökumppaneille lähdetään työstämään.

Veriryhmätoiminta on edelleen mielessä, tätä lähdetään edistetään tulevaisuudessa.

Rajaspeksi lähestynyt ainejärjestölippujen kannalta, pohdittu haluammeko järjestää tästä
yhteislähtötapahtuman opoille. Päätetty, että haluamme järjestää tästä tapahtuman, eli haluamme
alennushintaisia speksilippuja opoille. Iida ottaa kopin tapahtuman järjestämisestä ja lippujen
hankinnan organisoinnista. Mietitty päiväksi 6.5., tapahtuman järjestymiseksi tarvitaan vähintään
kymmenen opoa mukaan.

16 Muut esille tulevat asiat

Iloksemme hallituksen jäsen on työllistynyt :)

17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous on maaliskuun lopulla, alustavasti viikon 12 alussa. Sovitaan erikseen onko
lähinä/etänä. Kevätkokous pidetään erikseen sovittuna ajankohtana, kun sen aika on.
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18 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 19:38

Joensuussa 23.2.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Laura Holma


