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Opossumi ry:n kokous

Läsnä            Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–17
Laura Holma rahastonhoitaja 1–17
Riina Pesonen VPJ/fuksivastaava 1–17
Roosa Makkonen, etä viestintävastaava/SOOL-vastaava      8–17
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–17
Iida Pirnes edunvalvontavastaava 1–17
Nemmo Rajala liikunta/yhteistyövastaava 1–17

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 16.07.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Laura Leikoski ja
pöytäkirjantarkastaja Iida Pirnes 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

Asialista hyväksytty työjärjestykseksi.

5 Fiiliskierros

Liikennevalokierrosta vaihtelevin värein.

6 Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja Sanni pitää PJ-kahvit kuulostellakseen hallituksen jäsenien fiiliksiä ja tuntemuksia
hallituksen toiminnasta. Ne pidetään luottamuksellisesti kahden kesken erikseen sovittuna aikana.

7 Tiliasiat

Opossumin kaverisitseistä jäi 268,07€ positiivista kassaan, ylijäänyt raha käytetään myöhemmin
Opossumin toimintaan. Halutaan muistuttaa, että ostettaessa kulukorvattavia tuotteita ei sitten
käytetä etukortteja. Muistutetaan myös Leikoskea kulukorvauslomakkeen lähettämisestä, jotta
kulukorvaus voidaan maksaa.
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Haalarimerkkilasku tullut, tässä kokouksessa hallituksen päätöksellä on päätetty maksaa lasku.
Hanna-Mari Leimolalle maksettu kulukorvaus 40,94€ uuden + vanhan hallituksen illanvietosta
25.2.

IZettleen ei pysty laittamaan pääkäyttäjäksi rinnakkaiskäyttäjää, joten vaihdetaan todennäköisesti
Sanni ja Holma päittäin asioiden helpottamiseksi. Canva Pro on myös maksettu, vuositilauksella
siis hintaa 109,99€.

Ehdotettu jonkinlaista kesäterassiajanviettoa hallituksen kesken, pohdittu halutaanko sellaista
järjestää ja että onko budjetissa tilaa. Budjetissa todettu olevan tilaa ja tämä järjestetään
eräänlaisena hallituksen virkistäytymistapahtumana, rahoitetaan virkistäytymisbudjetista aikanaan.

8 Viestintäasiat

Keskusteltu luottamuksellisuudesta: hallituksen kesken käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia sekä
asiat hoidetaan tiiminä sekä hallituksen yhteisen kannan mukaan ns. yhtenä rintamana. Hallitus
arvostaa yhteis- ja tiimityötä.

Opossumin somessa tapahtuu miltei viikoittain, korostettu myös sitä, että tapahtumissa
muistettaisiin somettaminen. Sillä saadaan aktiivisuutta somekanaviin ja myös toimintaa esille
jäsenistölle. Todennäköisesti somettaminen jatkuu aktiivisena toukokuun alkuun, sen jälkeen
kesälaitumet kutsuvat.

12.4. tiedossa Sillat-hankkeen somekaappaus bingoillan merkeissä. 23.3. tiedossa ISYYn
2+3-seikkailu, sieltä suotaisiin materiaalia postattavan someen.

Muistutettu siitä, että jos Opossumin Instagramia käyttävät avaavat yksityisviestejä, siitä pitää joko
ilmoittaa tai merkata viesti lukemattomaksi. Näin kaikki pysyvät perillä siitä, mitä tapahtuu.

Opossumi lomailee kesällä, mutta mietitty kuitenkin erinäisiä pöhinämahdollisuuksia somessa
kesän aikana, erityisesti uudet ohjauksen opiskelijat mielessä pitäen. Esimerkiksi jonkin tyyppinen
“voita haalarimerkki” -tervetulopostaus? Muutoin Opossumin somet hiljenevät kesäksi, mutta
tämmöistä pidetty hallituksen kesken hyvänä ideana.

Vuosijuhlaviikko lähestyy ja sen tapahtumat näkyvät somessakin. Kämppäapproista somettaa
todennäköisesti Sanni, mahdollisesta wine tastingista ehkä Roosa, hengailuiltana myös ehkä Roosa
tai mahdollisesti joku muu. Itse vuosijuhlapäivänä ei tarvita yhtä tiettyä somettajaa, yritetään koko
päivänä sitten muistaa jotain postailla someen tunnelmasta.

Talvipäivät lähestyvät myös, sinne osallistuvat voivat fiilistellä myös Opossumin somessa.

Pohdittu edunvalvonnan kuukausiterveisten sijaintia, viikkopostiin vai johonkin muualle?
Viikkoposti on nykyiselläänkin jo laaja kokonaisuus, joten pohdittu niiden sijoittamista nettisivuille.
Viikkopostissa eniten tilaa vievät tapahtumakuvaukset, mutta pyritään pitämään se napakkana:
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esimerkiksi tapahtumista informoidaan pitkästi silloin, kun se on postissa ensimmäisen kerran ja
myöhemmin sitten vain kalenteriosuudessa. Jäsenistölle yleisesti riittää tiedoksi tapahtumista se,
missä milloin ja kuinka paljon maksaa.

Roosa Makkonen saapuu paikalle 16:49

9 Tapahtuma-asiat

a) Menneet tapahtumat
i) Viininpunaiset sitsit

Jokseenkin huono valmistautuminen ja tietokatkokset näkyivät yleisenä epäselvyytenä ja säätönä.
Eri järjestöjen eriävät laulukirjat ja mm. tietyt paikalla olevat henkilöt aiheuttivat päänvaivaa. Tästä
opittu paljon seuraavia poikkitieteellisiä sitsejä varten.

ii) Kaverisitsit

Resurssit huomioon ottaen tapahtuma saatiin varsin hyvin järjestettyä. Hallituksen konsensus on se,
että oli hauskaa, siitä tosin saatiin palautetta että sitsit kestivät liian kauan. Ensi kerralla siis
lyhyemmät sitsit. Uusi vartijakäytäntö aiheuttanut päänvaivaa, vieläkään ei ole laskua saapunut, sitä
siis odotellessa. Kuten aiemmin jo mainittua, tapahtumasta jäätiin parisataa euroa voitolle.

iii) SOOLin talviolympialaiset

Opossumin kannalta varsin hyvä tapahtuma, oli oikein mukavaa vaikkakin aika kylmä :)

b) Tulevat tapahtumat
i) Opopoppoon aamukahvit

Ovat olleet melko hiljaisia viime aikoina, eivät vedä kovin paljoa porukkaa mukaan, kenties
aamuetäkahvit eivät konseptina enää houkuta. Pohdittu esimerkiksi iltapäivälähikahveja, voisivat
innostaa enemmän ihmisiä. Opossumi myös palvelee Joensuussa asuvaa jäsenistöään, ja sen myötä
lähikahvit voisivat olla hyvä homma.

ii) Poikkeus hengailuiltavujulahja

Leikoski ja Nemmo ottavat tästä koppia. Pohdittu budjettia, päädytty n. 50 euroon. Kyseessä siis
opojen ja erkkojen hengailuilta, esimerkiksi Playssa ranskalaisia ja hengailua?

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

Opossumin rasti sijaitsee Jetissä, paikalla ovat ainakin Holma, Leikoski ja Iida, jäsenistöstä myös
ainakin Leni ja Emma. Tyylinä opiskelijameemit. Sanni sijaitsee SOOLin rastilla.

iv) 33v.-vuosijuhlaviikko 28.3.-2.4.2022
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Vuosijuhlaviikko lähestyy kovaa vauhtia! Kämppäapproista keskusteltu. Wine tastingin
järjestyminen on toistaiseksi hieman kysymysmerkki, mutta muutoin kaikki on aika hyvin kuosissa.

Tauko 17:38

Tauko lopetettu 17:50

10. Edunvalvonta-asiat

Hallitus keskusteli turvallisemman tilan periaatteista iltakoulussa, tavoitteena saada dokumentti
laminoitua jossain. Opossumin tapahtumiin nimetään jatkossa ihmiset, jotka ovat vastuussa
turvallisemman tilan periaatteista ja toimivat yhteyshenkilöinä tapahtumien aikana. Tapahtumien
jälkeen kontaktoidaan sitten edunvalvontaa. Pohdittu myös esimerkiksi jäsenistön hyödyntämistä ja
myös sitä, miten nämä turvallisemman tilan periaatteet tuodaan esille. Tapahtumamainoksiin
aiotaan ainakin tuoda ne esille.

SOOLin järkkäkurssilla puhuttu hallopedeistä ja heidän kanssaan tehtävästä mahdollisesta
yhteistyöstä, halutaan tehdä heidän toimintaansa näkyvämmäksi hallitukselle ja siten edelleen
jäsenistölle.

Kouke-kokouksessa keskusteltu etä/lähi/hybridiopetuksesta, jäi hieman sellainen kuva, että
etä/hybridi olisi edelleen fokuksessa. Hallitus on tästä huolissaan, ja haluaa kartoittaa jäsenistön
tuntemuksia asiasta kyselyn muodossa. Samassa kyselyssä kartoitetaan myös jäsenistön näkemystä
Opossumin toiminnasta. Tähän budjetoidaan motivointipalkinnoksi 2kpl Woltin lahjakorttia
15€/kpl.

Yleensä keväisin on järjestetty opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen tapaamistapahtuma.
Pohdittu sen järjestämistä huhtikuussa, esimerkiksi voitaisiin pohtia edellä mainitun kyselyn
tuloksia siellä. Iida ottaa koppia tästä.

11. SOOL-asiat

a) SOOLin liittokokous 9. - 10.4.2022

Sanni lähtee edustamaan Opossumia. Edustusbudjetista otetaan Sannin majoittumisen
omavastuuosuus 50€, tämä on hyväksytty hallituksen toimesta, lasku saapuu aikanaan siitä
huolehtiville. Sanni käyttää liittokokouksessa Opossumin ääniä hallituksen keskustelemalla tavalla.

b) Järjestökurssi 12. - 13.3.2022

Opossumin edustajina SOOLin järjestökurssilla olivat Iida, Holma ja Sanni. Mukaan tarttui paljon
ideoita, ja niitä onkin jo esitelty tässä kokouksessa sekä aiemmin iltakoulussa. Käteiskassan kanssa
noudatetaan tiettyä käytäntöä, se löytyy Opossumin Drivestä. Opittu paljon puheenjohtajuudesta
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kurssilla, puheenjohtajisto haluaa myös tiivistää yhteistyötään. Päällisin puolin kurssista jäi hyvät
fiilikset, se koettiin opettavaiseksi.

c) SOOLin yhdenvertaisuuskysely

Se on täytetty iltakoulussa. Todettiin, että Opossumin toiminnassa esimerkiksi esteettömyyttä ei ole
huomioitu ja se täytyy ottaa huomioon jatkossa tapahtumasuunnittelussa. Myös ohjauksen asemaa
SOOLissa mietitty.

12. Liikunta-asiat

Todettu se, että on pyritty motivoimaan porukkaa lähtemään Sykettä-vuoroihin, siellä myös uusi
ainejärjestö lähtenyt mukaan. Todettu myös se, että liikunnallisuus ja liikuntakattavuus ovat aika
vähäistä, pyritään parantamaan viestintää ja panostamaan siihen. Liikuntatapahtumia saa mielellään
ideoida, esimerkkinä heitetty ilmoille muun muassa pihapelipäivä.

13. Yhteistyöasiat

a) Opossumin uudet logotuotteet

Järjestökurssilla kuultu, että Kloffasta on eri ainejärjestöillä huonoja kokemuksia. R-Collectionilta
ei ole vieläkään vastattu lähetettyyn viestiin, myös pohdittu sitä, mistä heidän kanssaan tehty
sopimus löytyy. Päätetty, että lähdetään edistämään logotuotehankintaa R-Collectionin hitaudesta
huolimatta. Globe Hope ja logosi.fi todennäköisimpiä kandidaatteja. Mietitty tuotteiksi
kangaskassia, huppari/collegea, heijastinta ja avainnauhaa. Pohdittu myös mahdollisuutta hyödyntää
vanhaa kompassilogoa, sitä pidetään mukavan neutraalina. Heitetty ilmoille myös ajatus jäsenistön
hyödyntämisestä. Asiaa päätetty kokonaisuudessaan pohtia huhtikuun iltakoulussa, erityisesti
logististen asioiden kannalta. Pohdittu myös jonkinlaista alehintaa houkuttimena, jos tuotteet
saataisiin myyntiin jo keväällä.

b) Veriryhmä

Joensuussa ei ole pysyvää verenluovutuspaikkaa, tapahtumia järjestetään pari kertaa vuodessa
kirjastolla. Mietitään syksyllä uudelleen.

c) Opossumin jäsenedut

Ei uusia uutisia, edistetään myöhemmin.

d) Pakohuonetapahtuma

Melkoisen hintavaa ja vaatii järjestämistä aika paljon, joten jätetään myöhemmälle.

e) RajaSpeksi
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Tällä hetkellä odotetaan yhteydenottoa speksin tuotannolta. 14 opoa ilmottautunut, logistisia asioita
hoitavat Iida ja Holma.

f) Fides ja vappu

Riina ja Roosa tapaavat tämän tiimoilta, lisää asiasta myöhemmin.

14. Kuukauden tähti

Järjestökurssilta mukaan napattu idea, idea jakaa tunnustusta reippaille, kivoille ja aktiivisille
hallituksen jäsenille kuukausittaisen tunnustuksen muodossa. Otetaan käyttöön hallituksen kesken,
ensimmäisen tähtipalkinnon jakaa Sanni, vastaanottajana Iida Pirnes, joka on ihailtavan aktiivinen
ja motivoitunut edunvalvoja!

15. Muut esille tulevat asiat

Opexin päivätanssit, tätä pohditaan myöhemmin.

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous on huhtikuussa, iltakoulu viikko 14 & kokous viikko 15. Doodle linkitetään
hallitukselle myöhemmin.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 18:59

Joensuussa 22.3.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Iida Pirnes


