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Opossumi ry:n kokous

Läsnä            Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–17
Laura Holma rahastonhoitaja 1–17
Riina Pesonen, etä VPJ/fuksivastaava 1–17
Roosa Makkonen viestintävastaava/SOOL-vastaava      1–17
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–17
Iida Pirnes edunvalvontavastaava 1–10
Nemmo Rajala, etä liikunta/yhteistyövastaava 1–13

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 12.07.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Laura Leikoski ja
pöytäkirjantarkastaja Roosa Makkonen sekä ääntenlaskijoiksi Laura Holma.

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 kohdaksi 7 edunvalvonta-asiat, muut siirtyy pykälän alaspäin. Asialista hyväksytty
työjärjestykseksi.

5 Fiiliskierros

Liikennevalokierrosta vaihtelevin värein.

6 Ilmoitusasiat

PJ-kahvien aikataulut sovittu ja ne pidetään Talvipäivä- ja vappuviikon aikana. Educan
kulkutunnisteet tällä hetkellä Sannilla ja Holmalla, avain vain Sannilla. Pohdittu toisen avaimen
teettämisen mahdollisuutta, päätetty teettää toinen avain. Sen kustannuksia selvitetään ja Sanni
hoitaa asian.

7. Edunvalvonta-asiat

a) Kevätkysely
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Opossumin kevätkysely auki 28.4. asti, tässä vaiheessa vastauksia kertynyt 24 ja muutenkin hyvä
pöhinä käynnissä sen suhteen. Kyselyn tulosten pohjalta toteutetaan sitten
Kevätkohtaamisia-tapahtuma henkilökunnan kanssa 10.5. klo 16, henkilökunta hoitaa tilan ja
tarjoilun. Tapahtumassa pohditaan todennäköisesti myös opetussuunnitelmaa.

b) Turvallisemman tilan periaatteet

Pohdittu laminointimahdollisuutta, kesällä onnistunee. Toistaiseksi tulostetaan ja liimataan esim.
kartongille, jotta saadaan periaatteeet kuitenkin mukaan. Opossumin tiedostoissa ei ollut kuin PDF
periaatteista, mutta nyt löytyy myös muokattava Word-dokumentti. Muutoksina erityisesti
yhdenvertaisuusvastaavien lisääminen, mutta myös nimenmuutos turvallisemman tilan periaatteiksi
(ennen turvallisen tilan periaatteet).

Maaliskuun kokouksessa mainitut hallopediasiat siirretään syksylle kevään tiukahkon aikataulun
myötä.

8. Tiliasiat

Täysiä Zettle-oikeuksia odotellaan Holmalle, sen jälkeen saadaan ajantasaista tietoa sen suunnan
tapahtumista. ISYYn järjestöpäivänä tehtiin haalarimerkkimyyntiä 236€.

RajaSpeksin yhteislähtölasku maksettu, toteutettu plusmiinusbudjetilla. Näkyy kirjanpidossa
kuitenkin, koska maksuliikennettä pyöritetty Opossumin kautta.

Kaverisitsien vartiointimaksu maksettu.

Kulukorvauksia maksettu Leikoskelle (iltakoulueväät) sekä Henna Anteroiselle 68€ vuosijuhliin
liittyen.

Popsin vuosijuhlalahja 25€ maksettu, Pelastakaa Lapset-lahjoitus. Kotexin vuosijuhlille menossa
Iida ja Roosa, pohdittu sitä, millä hinnalla heidän osallistumistaan sponsoroidaan. Päätetty
sponsoroida molempien osallistumista 70 eurolla, Opossumi maksaa Kotexille 180€ ja Iida ja Roosa
maksavat Opossumille kumpainenkin 20€. Kotexin vuosijuhlalahjaan budjetoitu 25€.

Palvelumaksuja on mennyt todella paljon rahaliikenteestä lähinnä sen takia, että ei olla käytetty
viitenumeroita. Selvitetään asiaa ja hoidetaan syksyksi kuntoon.

Tähän kokoukseen ostettu kokouseväitä hinnalla 7,13€

Vuosijuhlien tuotot olivat 7045€, mutta kulujen jälkeen jäätiin ns. 107€ miinukselle. Tämä oli
kuitenkin budjetoitu etukäteen, joten budjetissa on pysytty. Kerubin lasku on 5564€, silliksen
pomppulinna kustansi 220€. Valokuvaajalaskut 150€ per kuvaaja, myös vartiointilasku tulee
sillikseltä mukaan. Kalle Koskisen pitsalasku.
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9. Viestintäasiat

Yleinen konsensus on se, että kaikki on hyvin. Vapputapahtumien sometusta pohditaan
tapahtuma-asioissa.

Pohdittu vuosijuhlavideon koostamista, tunnelmapätkiä kuvattu ja mietitty, halutaanko editoida siitä
fiilistelyvideo? Päätetty kysellä vujutiimin osallistujien halukkuutta sen tekemiseen ja myös
opopoppoosta jos eipä halukkaita löydy.

Mietitty sitä, halutaanko lisätä SOOLiin liittyvää materiaalia Opossumin nettisivuilla, lähinnä
yleisjuttujen muodossa. Päätetty sen kuulostavan hyvältä, Sanni puuhailee sen Roosan avustuksella.

Mietitty sitä, halutaanko lisätä jonkinlainen tapahtumasivu Opossumin nettisivuille, siellä olisi
kuvia sitten. Päädytty lopputulokseen, että Instagram ajaa saman asian.

Pohdittu ja ideoitu Talvipäivä- ja vappuviikon somehommia, mietitty esimerkiksi joulun
koristekisailua uudelle kierrokselle? Päädytty lopputulokseen, että jonkinlainen pöhinä olisi kivaa,
mutta hallituksen jäsenet ovat vanhoja, väsyneitä ja kiireisiä. Halutessaan kukin saa kuitenkin
pöhistä mielensä mukaan. Nemmo lupailee vappupöhinää somessa keskiviikkona 27.4.

10. Tapahtuma-asiat

a) Menneet tapahtumat
i) 2+3 seikkailu

Yleinen konsensus on se, että oli mukavaa. Kävijöitä oli ihan hyvin rastilla ja tuntui siltä, että
ihmiset pitivät rastista. Oli hyvä pöhinä ja jäi hyvä fiilis.

ii) Vujuviikko

Palautetta on saatu ja luettu: osa oli toivonut enemmän ja erilaisia tapahtumia, mutta toisaalta
vaikea sanoa, minkälaisia tapahtumia olisi sitten haluttu. Kivaa oli yleisesti, ehkäpä pienenä
kritiikkinä kämppäapprojen ilmoittautumiseen liittyvät ongelmat sekä hengailuillasta puuttuneet
snacksit. Tiedotusta pidetty onnistuneena. Olisi toivottu sitä, että silliksen ulkonaolosta olisi
tiedotettu, mutta toisaalta jos olisi tiedotettu niin olisiko siellä ollut sitten ketään? Kritiikkiä saatu
myös siitä, että teema ei näkynyt koristelussa. Istumajärjestystä pidetty onnistuneena. Kerubille
annetaan palautetta pienistä ongelmista, mutta kokonaisuudessaan ilta sujui järjestelytiimin mukaan
hyvin.

b) Tulevat tapahtumat
i) Opopoppoon aamukahvit
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Toukokuussa on henkilökunnan vuoro järjestää, joten ei vaadi Opossumilta muuta kuin sen, että
joku menee paikalle. Ei olla vielä keskusteltu syksyn jatkosta, Roosa voi ottaa koppia
tulevaisuudesta. Panostetaan tiedotusta aamukahveista toukokuussa ja myös syksyllä.

ii) Poikkeuksen ja Opossumin hengailuilta

Leikosken vastuulla, järjestetään 26.4. klo 18 Playssa. Suunnitelmana ranskalaisia ja tutustumista.

Iida Pirnes poistuu ajassa 12:55

iii) TP-viikon asiat

SOOLin aluetoimija-aamupala järjestetään 19.4. 9-11 Futuralla, Holma ja Leikoski osallistuvat
Opossumin puolesta tänne.

TP-bingo järjestetään 19.4. Popsin kanssa yhteistyössä Jetissä. Budjetti tähän 30€, palkintojen
pohdintaa toteutetaan myöhemmin. Leikoski ja Riina menevät paikalle, Roosa on ollut tätä
järjestämässä myös.

Viikon poikkitieteellisiä tapahtumia ovat 8-approt ja TP-excu, luonnollisesti myös Talvipäivät.
Talvipäivistä viikkopostiin jotain materiaalia, kannustetaan myös vapaaseen somepöhinään.
TP-myyntikylään menossa Leikoski, Holma, Nemmo ja Roosa, varmaankin vuorotellaan jotenkin.

iv) Vappuviikko

26.4. järjestetään Opossumin ja Poikkeuksen hengailuilta Playssa.

29.4. järjestetään vappulipunryöstö Fideksen ja Soinnin kanssa klo 18. Mietitty virvokkeiden
hankkimista, toki tietysti simaa vapun kunniaksi. Tähän budjetoitu 20€. Tänne menossa Riina ja
Leikoski, Roosa on ollut tätä järjestämässä myös.

30.4. järjestetään vappupuistositsit klo 12 Sirkkalan puistossa. Roosa hoitaa mainosmateriaalit,
Leikoskella vetovastuu. Budjetoidaan 20€ munkkeihin ja iloiseen vappumieleen.

1.5. on sitten vappupiknik Ilosaaressa klo 12, tähän ei pistetä hirveästi energiaa vaan porukka saa
valua paikalle halutessaan.

Poikkeus järjestää poikkitieteellisen visailutapahtuman 28.4., sinnekin saa halutessaan mennä.
Poikkeus järjestää myös Vappuleijonanmetsästyksen 30.4., opojoukkueita todistetusti menossa
paikalle.

v) Muut

Mietitty edelleen myös perinneliikuntapäivää, pohdittu keväälle vai syksylle. Laitetaan syksyn
ajatuslistalle, mahdollisuus poikkitieteellisyyteen myös.
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Rajaspeksi: mietitty sitä, milloin speksissä mukana olevat opot somettavat, päädytty 25.4.

11. SOOL-asiat

a) SOOLin liittokokous

SOOLin liittokokous oli 9-10.4. Sannin yöpymisen omavastuu 50€ maksetaan Opossumin
edustusbudjetista, Sanni maksaa sen. Popsin Julia Lautala valittiin SOOLin hallitukseen. Sannin
kokemus liittarista oli vaikuttava, pystyttiin muun muassa vaikuttamaan julkilausumaan
osaamisvajeesta tekemällä siitä inklusiivisempi myös SOOLin ei-opettajajäsenille. Oli siis kaiken
kaikkiaan erittäin jees kokemus.

b) AT-aamupala

21.4. AT-aamupala. Ollaan menossa syömään aamupalaa ja myös myymään merkkejä. Opossumin
somessa on hienosti SOOLin juttuja esillä, ei siis tarvetta nostaa niitä vielä konkreettisemmin esiin.

12. Liikunta-asiat

Educavuorot on peruttu huhtikuun ajalta. Lajikokeilua olisi mukava järjestää, yhteydenottoa tullut
muun muassa golfista ja se kiinnostelisi. Sinne siis takaisin yhteydenottoa, olisi
omakustannetapahtuma mutta ilmottautuminen ja sen sellainen tapahtuisi Opossumin kautta.

13. Yhteistyöasiat

Jetin tarra-alennuslistasta ei ole kuulunut vielä, on kyllä kestänyt aika kauan.

Iltakoulussa hallitus keskusteli mahdollisista logotuotteiden tilauspaikoista. Team Shirts Finland ei
vaikuta välttämättä kovin kestävä kehityksen mukaiselta. Edelleen tilauslistalla kangaskassi,
college, avainnauhat, heijastin. Mietitty sitä, halutaanko käyttää Opossumin nykyistä logoa vai
jonkinlaista uutta logoa? R-Collectionilta ei ole vieläkään kuulunut mitään, Nemmo on jälleen
yhteydessä sinne. Uusina tilauspaikkamahdollisuuksina noussut esiin Pinpops sekä logosi.fi,
jälkimmäisestä Echo tilannut ja sujunut ihan hyvin.

Yhteistyön puitteissa todettu, että urapalvelut ryhtyy tarjoamaan opintojaksoja urasuunnittelusta,
voisi siis kiinnostaa jäsenistöä.

Kirjan ja ruusun päivä lähestyy. Tosi paljon erilaisia kyselyitä nyt menossa, niin ehdotettu sitä, että
valittaisiin Päivi Rosenius tunnustuksen saajaksi mm. vujujen aikaan saatujen ehdotusten
perusteella. Päätetty valita Päivi Rosenius tunnustuksen saajaksi.

Nemmo Rajala poistuu 13:37

14. Kuukauden tähti
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Viime kuun kuukauden tähti Iida on valinnut uuden kuukauden tähden! Opossumin hallituksen
huhtikuun kuukauden tähti on some- ja viestintälegenda Roosa Makkonen.

15. Muut esille tulevat asiat

Ei ole!

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous olisi toukokuussa. Iltakoulu viikolla 19 ja kokous viikolla 20.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 13:48

Joensuussa 14.4.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Roosa Makkonen


