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Opossumi ry:n kokous

Läsnä Sanni Saunamäki puheenjohtaja 1–17
Laura Holma rahastonhoitaja 1–17
Laura Leikoski sihteeri/tapahtumavastaava 1–17
Roosa Makkonen viestintä/SOOL-vastaava 1-17
Iida Pirnes edunvalvontavastaava 1-17
Titta Roimola Opossumin jäsen 1-17
Sofia Niemensivu Opossumin jäsen 1-17
Antti Toropainen Opossumin jäsen 1-17
Sara Laitamaa Opossumin jäsen 1-17
Rachel Tverdohleb Opossumin jäsen 1-17

Poissa Nemmo Rajala liikunta/yhteistyövastaava
Riina Pesonen VPJ/fuksivastaava

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 17.03.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

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

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 + kokouskuva

Jaettu fiiliksiä hallituksen ja osallistujien kesken sekä kokouskuva otettu.

6 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

7 Tiliasiat
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Tiliasiat hyvällä mallilla, jäsenmaksuja saatu elo-syyskuussa 690€. MobilePayn palvelumaksu on
päivittynyt, kesäkuusta alkaen vähintään 5€/kk + jokaisesta maksusta 0,75% per maksu.
Kesä-elokuussa mennyt 21,96€. Rahaliikenteen kulut siis nousussa.

Muistutettu siitä, että raha-asioihin liittyvissä asioissa yhteys Holmaan, tärkeää sopia selkeästi siitä,
missä mennään.

Laitokselta on saatu 150€ kesän soveltuvuuskoekahvittelun järjestämisestä.

Vahakankaiset pöytäliinat sitsejä varten ostettu, hintaa näillä oli 49,90€, kuitti toimitettu Holmalle.

Varnitsan vuosijuhlat kustansivat yhteensä 200€, Roosa maksanut omavastuunsa, mutta Nemmon
vielä puuttuu. Popsin vuosijuhlat maksoivat 85€, Riina ei ole vielä maksanut omavastuutaan.

Get Togetherin ranskalaisbudjetti oli 50€, ensi vuoden talousarvioon budjetoitavaksi tähän
enemmän rahaa.

Haalarimerkeistä: Kandi- ja maisteripiknikeistä saadut tulot eivät vielä tiedossa. Pohdittu myös
mahdollista haalarimerkkikilpailua. Sovittu, että tilataan paria loppunutta merkkiä pienet erät (susta
voi olla ihan mitä sä haluut ja paskin opo).

Heijastimia opologolla tilattu 200 kpl, hintaa tällä 302,56€ ja kolmisen viikkoa kestää heijastimien
saapumisessa.

SOOLiin liittyen: SOOL järjestää 19.10. yleiset sitsit, pohdittu sitä voitaisiinko sitsien rahaliikenne
hoitaa Opossumin tilin kautta. Teoriassa onnistuisi, mutta käytännössä aiheuttaisi harmaita hiuksia.
Hallituksen kanta on, että ei mielellään, mutta jos vaihtoehtoa ei ole, niin sitten voimme olla
armollisia toki talousvastaavan suostumuksella.

Pohdittu hallituksen tapahtumamaksuja: esitetty sitä, että hallituksen jäsenet saisivat osallistua
Opossumin tapahtumiin ilmaiseksi. Pohdinnan jälkeen päätetty, että loppuvuoden ajan Opossumin
järjestämät tapahtumat ovat hallitukselle ilmaisia. Päätös on linjassa esimerkiksi kevään
vuosijuhlatiimin saaman alennuksen kanssa, tavoitteena ehdottomasti pitää huolta siitä, että päätös
ei vaikuta Opossumien järjestämien tapahtumien hintaan.

Poikkitieteellisen iltapäiväkerhon rahaliikenne menee Opossumin osalta Opossumin kautta, tästä
Roosa ja Holma kommunikoivat.

8 Viestintäasiat

Viime kokouksessa sovittiin uusien hallituskuvien ottamisesta, mutta sen järjestäminen on
osoittautunut työlääksi, joten päätetty perua uusien hallituskuvien ottaminen.

Muistutettu siitä, että Opossumin someen tulevista postauksista täytyy merkitä somekalenteriin, ja
kalenteria täytyy myös kunnioittaa.
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Viestintävastaavan tekniset ongelmat jatkuvat, mutta viikkoposti tulee ajallaan ja täynnä hyvää
materiaalia.

Iltakoulussa sovittu, että viikonloppuisin ei postata Opossumin someen, tämä nyt kokouksessa
hyväksytty. Poikkeukset sallittu tapauskohtaisesti, esim. viikonloppuisin järjestetyt tapahtumat.

Opossumi on ollut todella aktiivinen Instagramissa. Pohdittu sitä, kuinka paljon mainostetaan esim.
ISYYn ja SOOLin tapahtumia feedissä, vai pitäisikö keskittää ne storyyn. Esille noussut feedin
parempi saavutettavuus. Päätetty priorisoida Opossumin tapahtumia, mutta maalaisjärjen käyttö
sallittu. Kierrätetään asiat Roosan tai vähintäänkin hallitusryhmän kautta.

Hallitusrekry käynnissä, päätetty tehdä hallituspesti-infot Instagramin feediin yhteen postaukseen.

9 Tapahtuma-asiat

a) Menneet tapahtumat

Kandi/maisterpiknikit

- Pidetty onnistuneena tapahtumana, ihmisiä oli paljon paikalla ja he näyttivät myös
viihtyvän. Robertsin asettaaa minimitilausvaatimusta ei valvottu, mutta käytännössä kaikki
kävivät kassan kautta.

Opossumi vs Poikkeus pesispeli

- Oli haasteita saada Opossumille joukkuetta täyteen, pohdittu erilaisia tapoja houkutella
porukkaa mukaan ensi vuotta varten. Tapahtumaa ei kuitenkaan haluta kokonaan hylätä.

Get Together

- Hyvä ja onnistunut tapahtuma, ihmisiä oli paljon paikalla ja hauskaa oli. Playn kanssa
ilmeisesti hieman säätämistä, mutta tästä opitaan tulevaisuutta varten.

Back to UEF

- Oli hyvä tapahtuma, oli hauskaa ja hyvä tunnelma. Järjestämisvaiheessa esiintyi
hankaluuksia, Joensuun kaupunki on haastava yhteistyökumppani, kuten myös eräät
järjestöt. Voidaan olla ensi vuonnakin järjestämässä, mutta pitää olla aikaisemmin
järjestämässä.

Iltapäiväkahvit

- Enemmän porukkaa kuin aamukahveilla ikinä. Tila ei täysin soveltunut ihmismäärälle,
mutta tämä on toki kehitettävissä. Mietitty käytännön asioiden ulkoistamista ohjauksen
henkilökunnalle, pohdittu myös sitä, kuka on henkilökuntaan yhteydessä (Sanni on).
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Muistutettu yleisesti siitä, että Opossumin tapahtumissa ollaan lämminhenkisiä, mukavia ja helposti
lähestyttäviä. Opossumin hallituksen jäsenet ovat tietyllä tapaa edustamassa Opossumin
tapahtumissa. Good vibes only :)

b) Tulevat tapahtumat

Popsin kautta tullut informaatiota opeopiskelijoiden pikkujouluristeilystä, joka
järjestetään10.-11.11. Tätä mainostetaan Opossumin Instagramin storyssä sekä viikkopostissa.

Tuotu esille infona ISYYn tapahtumajärjestäjän opas, sieltä löytyy hyviä vinkkejä tapahtumien
järjestämiseksi.

Opositsit

- 28.9. Futuran aulassa klo. 18-22, fukseille 5€ ja muille 10€.
- Yhdenvertaisuusvastaava: Iida Pirnes
- Turvallisemman tilan periaatteet osa tapahtumaa.

Poikkitieteellinen iltapäiväkerho

- Hinta 3€, jokaisella järjestöllä on oma ilmoittautumislinkki. Oli ajatuksena hoitaa
ylimääräistä lipunmyyntiä kide.appin kautta, mutta se ei toteutunutkaan.

Marimekko-ilta

- Opossumin ilmottautuminen täyttyi hyvin äkkiä, tapahtuman järjestäminen sujunut hyvin.

Fuksiaiset

- 11.10. klo 18. Tämän organisoivat tuutorit. Vuosikurssit pitävät rasteja eri baareissa. Riinalta
kysellään materiaaleja esim. mainostamiseksi, mutta jos Riina ei ehdi, niin Roosa tai tuutorit
hoitavat.

Viininpunaiset sitsit

- Leikoski astuu sivuun tapahtuman järjestämisestä, Roosa hoitaa.

Fuksien pikkujoulut

- Perinteisesti fuksit järjestävät koko opopoppoolle pikkujoulut. Järjestetään haalareista
ylijääneillä rahoilla, tähän myös budjetoitu 100€ Opossumin puolesta.

Mahdollisia tulevia tapahtumia

- Opossumi järjestää lauantaina 22.10. 11-15 poikkitieteellisen kirpputorin. Siivous- ja
vartijamaksuista tulee yhteensä 121,80€, pöytä maksaa 7€ (Opossumin jäsenille 5€),
tavoitteena päästä voitolle n. 200-300€.
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- Pohdittu sitä, halutaanko ainejärjestöjä myymään tuotteitaan, päätetty että ei.
- Sannin vastuulla, muutkin saavat tulla auttamaan.

Syyskokouksen päivämäärää pohdittu, esitetty päivämääräksi 22.11., tämä vielä mietinnässä.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuotta varten pitää tehdä ennen syyskokousta, tätä varten
kenties ylimääräinen iltakoulu?

Ehdotettiin Kotexille keilaustapahtumaa, mutta he eivät siihen mukaan lähteneet. Pohditaan
mahdollisuutta järjestää jonkun toisen kanssa?

Mietitty myös CV-kuvauksen/työpajan järjestämistä. Tähän tapahtumaan voisi myös saada ISYYn
tukea. Pohdittu sitä, kiinnostaako jäsenistöä, tapahtumaan voisi yhdistää myös oppimisnäkökulmaa.
Työelämätapahtumaksi olisi hyvä, jätetään mietintämyssyyn.

Ehdotettu lajikokeilua Jääkarhuille, Roosa selvittelee tätä.

Ehdotettu kämppäapproja; ehdotuksesta pidetään, vaatii organisointia, muttei liikaa kuitenkaan.
Pohdittu mahdollisesti Halloween-teemaa ja ajankohdaksi loka-marraskuun vaihdetta. Roosa ja
Sanni hoitaa.

10 SOOL-asiat

Maailman opettajien päivä 5.10., SOOL järjestää myyntitapahtuman Futuran aulassa 9-12, siellä
paikalla Opossumin pöydällä Roosa, Leikoski ja Holma.

SOOLin järjestökurssi 15.-16.10., Iida ja Sanni menossa.

SOOLin hallitus- ja tuutorisitsit 12.10. ilmottautuminen alkaa pian.

SOOLin yleiset sitsit 19.10. 18-22, kohta tästä lisää tietoa.

Sanni postaa Opossumin Instagramiin maailman opettajien päivään ja sitseihin liittyen.

11 Edunvalvonta-asiat

Puhuttu päivitetyistä turvallisemman tilan periaatteista, niiden lukeminen ja sisäistäminen on
erityisen tärkeää hallituksen jäseniltä. Muutoksia mm. nimen muuttuminen,
yhdenvertaisuusvastaavan termi, myös joitakin sanamuotoja on muutettu.

Iida on osallistunut eri työryhmien kokouksiin, edunvalvonnan terveisiä tulee Instagramiin
lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Huomiota on herättänyt myös se, että joidenkin kurssien opetusjärjestelyt ovat yllätyksellisesti
muuttunut (esim. lähiopetus → hybriditoteutus), yritetään selvittää, mikä siihen vaikuttanut.

12 Liikunta-asiat
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Liikuntavastaava ei paikalla.

Viinijoogaa ideoitu, mahdollisesta yhteistyökumppanista Barber Cavesta ei ole hetkeen vastattu,
mutta seuraillaan tilannetta.

Educa Sportin pesäpallopelissä oli ollut runsaasti porukkaa, mikä oli erittäin positiivista.

13 Yhteistyöasiat

Sulo ry järjestää vuosijuhlat 28.10, Opossumi ei osallistu.

Opossumin uudet logotuotteet:

Ilmoitettu R-Collectionille, että yhteistyö heidän kanssaan päättyy. Sieltä ei ole vastattu, joten sinne
päin soitellaan Sannin toimesta. Yhteistyö Logosin kanssa on lähtenyt käyntiin ehkä hiukan
nihkeästi: myynti oli innokasta, mutta osa työskentelystä ollut hiukan haastavaa. Logotuotteita
mainostetaan innokkaasti Opossumin toimesta.

Pohdittu sitä, saavatko hallituksen jäsenet alennusta logotuotteista. Ehdotettu alennusta 10€/tuote,
hyväksytty 10€/tuote. Hallituksen paitojen tilaus hoidetaan Opossumin kautta, jokainen maksaa
alennetun hinnan Opossumille. Holma hoitaa tilaamisen ja organisoinnin.

Jyväskylän ohjauksen koulutus: Sanni ollut yhteydessä Jyväskylän suuntaan, siellä vierailua
pidetään yleisesti hyvänä ideana. Päiväreissu, joka sisältää asiallista toimintaa, mutta myös kenties
jatkot Jetissä. Pohdittu alustavaksi päivämääräksi 15.11., selvitetty bussireissun hintaa ja n. 800€ on
halvin tarjous. Budjetissa excuiluun on varattu 500€. Pohdittu ISYYn avustuksen hakemista, sillä
monet sen vaatimuksista täyttyisivät. Selvitellään.

14 Kuukauden tähti

Viime kuukauden tähti oli Holma, joka on tänään valinnut syyskuun kuukauden tähdeksi Sanni
Saunamäen. Sanni on hallituksen tukipilari, jota ilman harvat asiat hoituisivat. Sanni on avulias ja
opohenkeä kaikella toiminnallaan ylläpitävä henkilö.

15 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous pidetään joko viikolla 42 tai 43, sen ja iltakoulun ajankohdasta doodletetaan
myöhemmin.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 19:51.
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Joensuussa 27.9.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Laura Holma


