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Opossumi ry:n kokous

Läsnä Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–18
Laura Holma rahastonhoitaja 1–18
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–18
Riina Pesonen VPJ/fuksivastaava 1-18
Nemmo Rajala liikunta/yhteistyövastaava 1-18
Iida Pirnes edunvalvontavastaava 10-18
Roosa Makkonen viestintä/SOOL-vastaava 14-18
Otto Gao Opossumin jäsen 1-18
Senja Laatinen Opossumin jäsen 1-18
Antti Toropainen Opossumin jäsen 1-18
Titta Roimola Opossumin jäsen 11-18
Julia Lautala SOOLin hallitus 1-7

Poissa -

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 17.07.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Laura Leikoski ja
pöytäkirjantarkastajaksi Nemmo Rajala sekä ääntenlaskijoiksi Riina Pesonen ja Antti Toropainen.

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 ja osallistujien kesken :)

6 Ilmoitusasiat

Educan avainta ei teetetty vielä Holmalle, työn alla.

7 SOOL-asiat
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Kokouksessa vieraana SOOLin hallituksesta Julia Lautala. Keskusteltu SOOLin merkitystä
järjestölle mm. edunvalvonnallisissa asioissa, kontaktina Opossumilla niin aluetoimijat kuin
Juliakin. Järjestökurssille on tulossa kutsua, tällä kertaa halukkaat pestistä riippumatta saa mennä.
Opoille paras kontakti SOOLiin on PJ Sanni, joka on myös aluetoimija, mutta toki myös Julia sekä
Opossumin SOOL-vastaava Roosa.

Julia Lautala poistuu ajassa 17:22

Sanni pitää SOOL-infon Opossumin fukseille orientaatioleirillä, pitää kenties myös My Dayn
SOOLin aluetoimijana. Esittelymateriaalia SOOLista tulossa Opossumin Instagramiin.

SOOLin puolesta järjestetään hallitussitsit keskiviikkona 12.10., myös tuutorit kutsuttu. Myös
SOOL-sitsit 19.10., tarkoitettu kaikille opejärjestöille ja tästä infoa lisää myöhemmin.

8 Fuksiasiat

Lykätään myöhemmäksi, koska odotetaan toisen tuutorin saapumista paikalle.

Tähän palattu ajassa 18.04.

Paikalla oleva fuksi eli Senja kertoi kuulumisia. Antti, Titta ja Riina kertoivat käytännön asioista
orientaatioviikon suhteen. Ensimmäinen fuksimiitti 31.8.. Kaikki tuntuu sujuvan hienosti. Fuksileiri
on herättänyt jokseenkin kysymyksiä, siellä on jonkin sorttista ohjelmaa, tutustumista ja
henkilökunnan kanssa hengailua tiedossa.

Opossumi esittäytyy kevyesti fukseille 1.9. Auroralla, asiapitoisempi info pidetään tiistaina 6.9. klo.
14, silloin fuksien orientaatioleirille menee hallituksen jäseniä kertomaan mm. Opossumista,
haalareista ja SOOLista.

Pohdittu, haluavatko tuutorit pitää My Dayn Opossumin Instagramissa, molemmat tuutorit
halukkaita, joten tämä tapahtuu.

Fuksiaiset yleensä pidetty lokakuun alussa, kuten myös todennäköisesti tänäkin vuonna. Riina
toimii yhteyshenkilönä tässä. Tuutoribudjetti on 50€.

Fuksipassi on nyt valmistunut ja se on todella hieno.

Fuksisitsit järjestetään 30.9., ne ovat suunnitteluasteella ja ne järjestetään Poikkeuksen ja Kassoksen
kanssa.

9 Tiliasiat

Kesän ajalta muutamia tilitapahtumia:

Soveltuvuuskahvien kulukorvaus 9,28€, kuitti Gmailissa. Laitokselta saatava kahvituspalkkio 150€
ei ole vielä saapunut. Maksettu SOOLin liittokokouksen edustuskulut 50€, maksettu myös  pankin
palvelumaksuja.
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Jäsenmaksuja on tullut hienosti (6 pitkään koulutukseen, 2 maisteriin) sekä Viininpunaisten sitsien
ylijäämää tullut Varnitsalta 17,72€.

Haalarimerkkien postitukset 9€, tästä Nemmo voi hakea kulukorvauksia mm. postimerkkien osalta.

Ranskalaismaksut kokouskuluihin tältä päivältä.

Poikkeus vs Opossumi -pesispeli: budjetti 20€, mahdollisista varausmaksuista ei tietoa, jos niitä ei
ole, ostetaan evästä pelaajille.

10 Viestintäasiat

Ensimmäinen viikkoposti tulee 25.8., sovittu, että viikkopostin materiaalit toimitetaan Roosalle aina
kunkin viikon tiistain aikana. My Day -maanantait alkavat 12.9., kukin voi oman vuoronsa käydä
Teams-kalenteriin merkkaamassa.

Uusia hallituskuvia pohdittu ja ehdotettu kuvaajaksi Holmaa, johon Holma suostuu. Pohdittu
mahdollista palkkiota ja sen määrää, päädytty palkkion olemassaoloon sekä siihen, että se on 30€
jossain tulevaisuudessa päätettävässä muodossa. Holma hoitaa myös kuvauksen organisoinnin.

Iida Pirnes saapuu paikalle ajassa 17.38.

Tapaaminen Barber Caven kanssa peruuntui, mutta se järjestetään myöhemmin.

11 Tapahtuma-asiat

Kiinnitetään syksyllä huomiota tapahtumien viestintään, ei ole tarkoitus viestiä, että alkoholi olisi
tapahtumien pääpointti ja tarkoitus. Tarkoitus aina pitää hauskaa yhdessä ja nauttia tapahtumista,
sen viestiminen tärkeää erityisesti uusien fuksien kannalta.

Kiinnitetään huomiota myös organisointiin ja luvattujen hommien hoitamiseen. Pohdittu panostusta
monipuolisuuteen ja innovatiivisuuteen, perinteisiä tapahtumia on varsin paljon, joten olisi kiva
keksiä uusiakin asioita.

Titta Roimola  saapuu paikalle ajassa 17.43.

Syksyn tapahtumat:

Kandi- ja maisteripiknikit 12.-13.9.: Roosa ja Leikoski hoitavat kandipiknikin, maisteripiknikistä
Sanni vastuussa. Mietitty tapahtumapaikkaa, Robert’s Coffeella takuumyyntivaatimus, jota mietitty
syvään ja hartaasti. Päädytty järjestämään piknikit Robert’s Coffeella, päätetty myös panostaa
viestinnässä siihen, että takuumyyntivaatimus täyttyisi. Ei vielä budjettia, takuumyyntisumma n.
100€.

Opossumi vs Poikkeus -pesispeli: Louhelan kentällä 18.9., budjetti 20€. Nemmon vastuulla,
välineet saadaan ISYYltä.
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Get Together 22.9.: Riina ja Roosa hoitaa, Bar Playn yläkerta varattu 18-21. 50€ budjetti, sillä saa
kasan ranskalaisia ja kiusallista huumoria.

Opositsit 28.9.: Futuran aulassa 18-22, fukseille 5€, muille 10€, budjetti about osallistujien mukaan,
tavoitteena nollatilanne tai vähän miinukselle. Kaverisitsien budjettia jäljellä n. 200€, se käytössä
myös näiden sitsien osalta. Sitsisuunnittelu käynnistyy syyskuun alussa, Leikoski, Riina ja Nemmo
hoitavat.

Viininpunaiset sitsit 9.11.: Roosa ja Leikoski hoitavat.

Poikkitieteelliset tapahtumat:

Back to UEF: 6.9. 18-22, järkkäämässä Sulo, Kotex, Popsi ja Opossumi. Suunnitteluvaihe vielä
kesken, joitain kuluja todennäköisesti tulee menemään, ehkäpä muutama kymppi maksimissaan.

Kaupunkisuunnistus 8.9.: Nemmo, Iida ja Roosa rastilla, ei budjettia tähän. Pyydetään jelppareista
apua rastinpitoon.

Back to School -bileet 8.9. Tätä emme mainosta, kaupunkisuunnistuksen jatkot Las Palmasissa.

Starttiapprot 14.9.

Ilonan haalaribileet 21.9.

Cosmic mainosti keilailua, mietitty mahdollista tapahtumaa siellä.

12 Edunvalvonta-asiat

Turvallisemman tilan periaatteet edelleen valmiit, pohdittu niiden tulostamista sekä laminointia.
Holma hoitaa, Iida toimittaa periaatteet Holmalle.

Pohdittu yhdenvertaisuusvastaavia tapahtumissa, ei ole nimetty sellaisia tuleviin tapahtumiin.
Keskustelua jatketaan myöhemmin.

Tapaaminen henkilökunnan kanssa 25.8., sinne menossa Sanni, Iida ja Roosa. Henkilökunnan
kanssa on paljon tapaamisia, tavoitteena säännöllistää ja järkevöittää tapaamisten määrää.

Keväällä oli puhetta yhteistyöstä hallopedien kanssa, tätäkin pohditaan myöhemmin, Iida ottaa
vastuuta tästä.

13 Liikunta-asiat

Perinneleikkipäivää mietitty, tätäkin pohditaan myöhemmin. Educa Sport jatkossa sunnuntaisin
19-21.

14 Yhteistyöasiat
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Varnitsan vuosijuhlat 15.10.: Sinne menevät Roosa ja Nemmo, hinta n.100€, tästä Opossumi
avustaa 50€/henkilö ja vuosijuhlalahjaan budjetoidaan 20€. Tämä hyväksytty. Huomioitu, että
Opossumin edustusbudjetti on suhteellisen äärirajoillaan, mutta esitetään talousarvion
muokkaamista ja budjetin lisäämistä. Päätetty, että jatkossa Opossumin avustus on 50€/henkilö.

Jyväskylän ohjauksen koulutus: Esitetty, että olisi mukavaa tehdä excu Jyväskylään: mielellään
haluaisivat meidät kylään ja mielellämme mentäisiin, mutta ei oikein resursseja kellään lähteä
toteuttamaan. Mietitään myöhemmin.

Logotuotteet:

Sanni laittanut tarjouspyyntöjä, tarjoukset saatu Kloffalta ja logosi.fi:ltä. R-Collectionin kanssa
lopetetaan yhteistyö, pohdittu sitä, milloin suljetaan sen verkkotilaus ja ilmoitetaanko siitä
jäsenistölle. Ideoitu mahdollisia logoja tuotteisiin, tehty Canvalla erilaisia ehdotuksia, mutta
mielessä myös se, mitä jos joku haluaisikin vanhalla logolla.

Kloffan tarjous: kangaskassi (11,90), college (37,90-49,90).

Logosin tarjous: kangaskassi (7,90-13,90), college (26,90-59,50).

Pidetään erillinen tapaaminen logotuotteista pienemmällä porukalla, silloin päätetään myös logoista.

logo: ideoitu simppelin canvalogon käyttöä, mutta mitä jos haluaa käyttää vanhaa logoa.

Roosa Makkonen saapunut paikalle ajassa 18.42

Pohdittu mahdollisia ilmaisia jakotuotteita, kyselty Sun Globelta hintoja erinäisistä tuotteista.
Määrät isoja, joten varastossa olisi sitten opomerchiä ikuisesti. Melko hintavaa puuhaa, mutta
tätäkin pohditaan myöhemmin.

15 Kuukauden tähti

Elokuun kuukauden tähti oli Leikosken päätettävissä, ja Leikoski päätti tämän kunnian jakaa
Holmalle, joka on ansiokkaasti hoitanut massikeisarin roolia hallituksessa. Holma on myös
luotettava hallitustoveri, johon voi aina luottaa.

16 Muut esille tulevat asiat

Ei ole.

17 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous todennäköisesti viikolla 38, sitä ennen pidetään iltakoulu. Doodleja pääsee
täyttelemään itse kukin.

18 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 18:50
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Joensuussa 24.8.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Nemmo Rajala


