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Opossumi ry:n kokous

Läsnä Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–17
Laura Holma rahastonhoitaja 1–17
Roosa Makkonen viestintävastaava/SOOL-vastaava      1–17
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–17

Poissa Riina Pesonen VPJ/fuksivastaava
Iida Pirnes edunvalvontavastaava
Nemmo Rajala liikunta/yhteistyövastaava

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 10.52.

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

Asialista hyväksytty työjärjestykseksi.

5 Fiiliskierros

Jaettu fiiliksiä hallituksen kesken :)

6 Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kahvitellut kaikkien hallituksen jäsenten kanssa, tapaamiset koettu mielekkäiksi ja
perinnettä aiotaan jatkaa syksylläkin. PJ-Sanni teettää Educan avaimen Holman käyttöön kesän
aikana.

7 Tiliasiat

Kaikki vuosijuhlamaksut maksettu, vuosijuhlista saatu tuloa 7045€, vuosijuhlamenot olivat
6980,71€, joten jäätiin plussan puolelle 55,29€. Ei tarvinnut käyttää budjetoitua rahaa, siivoamiseen
meni kuitenkin rahaa.
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Kulukorvaus maksettu Holmalle, 10€ Ylisoutajansillan jäätelökioskille valokuvauskilpailun
palkinnoksi.

Edustuskuluihin mennyt 180€ Kotexin vuosijuhlia varten, Iida ja Roosa osallistuvat ja molemmat
ovat maksaneet omavastuunsa 20€ per nenä, Popsin ja Kotexin vuosijuhlalahjat eli 25€ lahjoitus
Ukrainaan maksettu.

Kuiteista puhuttu, kuitteja on lähetelty ja ne ovat kunnossa.

Haalarimerkkituloja saatu Talvipäiviltä yhteensä 522,36€ ja myös 20€ postituksen kautta.

IZettle siirretty Opossumin Gmail-osoitteen käyttöön.

Kalle Koskinen maksoi ylimääräiset 15€ vuosijuhlien silliksen pitsoista, ei ole laittanut
kulukorvaushakemusta niistä, sitä odotellaan.

Jäsenrekisterin siirtoa selvitellään, esimerkiksi yhdistysavaimen tai KideAppin pariin, tähän
tutustutaan tarkemmin syksyllä.

8 Viestintäasiat

Kevät mennyt viestinnän kannalta mainiosti, ollaan saatu positiivista palautetta Instagramin
aktiivisuudesta. Keskusteltu ja toivottu aktiivisuutta somessa kesälläkin esimerkiksi My Day
-somekaappausten merkeissä, tätä on kannatettu ja tähän kannustetaan, jokainen saa halutessaan
tähän ryhtyä.

Smart Startiin tulee jonkinlainen tervehdys Opossumilta, tästä koppia ottaa Sanni. Pohdittu fuksien
liittymistä sähköpostilistalle, jätetään hautumaan.

Syksyn ensimmäinen viikkoposti tulee 1.9., Roosa tekee sen ja myös fukseille onnittelupostauksen
yhteishaun tulosten tullessa. Tuutoreista tulossa postaus Instagramiin, se tulee feediin viikon 21
aikana.

9 Tapahtuma-asiat

Poikkeukselle järjestetty vuosijuhlalahjahengausilta Bar Playssa, osallistujamäärä ei päätä
huimannut mutta muutoin oli hauskaa. Hyvää verkostoitumista etenkin Poikkeuksen hallituksen
kanssa, tästä on hyvä jatkaa.

Vappu + Talvipäivät: Keskusteltu alkoholittomien tapahtumien osuudesta, tämä ns.
mietintämyssyyn. Kaikkiaan tapahtumia oli hallituksen mielestä hyvin ja ne olivat onnistuneita,
hauska vappu on vietetty.
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Pohdittu tuutorihommia ja hallituksen yhteistyötä tuutorien kanssa, myös sitä missä määrin hallitus
on fuksihommissa mukana.

Syksyn tapahtumakalenteri: sitä pohdittu toukokuun iltakoulussa. Päivämäärät tarkistetaan elokuun
kokouksessa ja sovitaan niille vastuuhenkilöt, budjetit ja muut sellaiset. Tapahtumia saa toki
vapaasti suunnitella ja ideoida, nyt syyskuulle joka viikolle jotain tapahtumia eli mikään
superpakko ei ole mutta totta kai saa jos haluaa.

10 Edunvalvonta-asiat

Kevätkohtaamiset: Koettu positiivisena, hybriditoteutus hiukan haastava, mutta breakout roomeihin
siirryttäessä kokemus parani. Käsiteltiin runsaasti etä/lähiopetusta, ainakin hallituksen kesken jäi
sellainen olo, että opiskelijoiden näkemys tuli esille. Henkilökunnan ja Opossumin hallituksen
kesken järjestetään vielä tapaaminen, jossa keskustellaan samoista teemoista pienemmällä
porukalla.

Puhuttu myös mahdollisesta hallopedien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, tätä pohditaan enemmän
syksyllä.

11 SOOL

SOOLin liittokokous oli ja meni, siitä laskua ei ole vielä saapunut, sen tullessa se osoitetaan
Holmalle.

17.5. SOOLin lautapeli-ilta.

Järjestöpäivät järjestetään alustavan tiedon mukaan 15.-16.10. Helsingissä.

Liittari oli ja meni, laskua ei ole vielä tullut, lasku Holmalle sitten kun tulee

12 Liikunta-asiat

Lajikokeilujen suhteen golfista on saatu sähköpostia, tätä pohditaan ja harkitaan enemmän syksyllä.

Opossumi vs Poikkeus pesispeli järjestetään myös syksyllä, alustavasti harkittu maanantaita 19.9.,
tätä hoitaa Nemmo Poikkeuksen hallituksen kanssa.

13 Yhteistyöasiat

Logotuotteiden edistämistä kesän aikana pohdittu, tätä hoitavat Nemmo ja myös ehkä Sanni.
Suunnitelmat tuotteiden suhteen pitävät edelleen paikkansa, Canvassa on joitain logoluonnostelmia.

Pohdittu mahdollisuuksia ainejärjestöyhteistyöhön, esimerkiksi Kotexin ja Sulon kanssa haluttaisiin
tehdä yhteistyötä. Tätä enemmän sitten syksyllä.

14 Kuukauden tähti

Edellisen kuun tähti Roosa Makkonen on valinnut kuukauden tähden ja se on Laura Leikoski :)
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15 Muut esille tulevat asiat

Ei esille tulevia asioita

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous on elokuun lopulla, 22.8 alkava viikko mahdollisesti silloin, ideoinnin aloitus
15.8. alkavalla viikolla. Tarkkaa ajankohtaa pohditaan lähempänä.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 11:45

Joensuussa 17.5.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Roosa Makkonen


