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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
Riina Pesonen VPJ/fuksivastaava 1-17
Nemmo Rajala liikunta/yhteistyövastaava 1-17
Eetu Ehrukainen Opossumin jäsen 1-17
Miika Isoaho Opossumin jäsen 1-17

Poissa Iida Pirnes edunvalvontavastaava

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 17.04.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

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

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.

Nemmo Rajala saapuu ajassa 17:13

6 Ilmoitusasiat

Skumppajooga on saatu järjestymään ja jo tulleiden ilmoittautumisten perusteella tapahtuma on
myös suosittu, mistä olemme hyvin iloisia.

7 Edunvalvontaasiat

Opossumin edunvalvontavastaava Iida Pirnes on sairaslomalla loppuvuoden, joten hänen tehtävänsä
delegoidaan muulle hallitukselle. KOUKEn kokouksia olisi vielä kaksi kappaletta tänä vuonna, jos
joku hallituksesta niihin pääsee niin hyvä, mutta niiden väliin jättäminenkään ei ole katastrofi.
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Harjoittelupalautteen keräämiseen liittyvää työskentelyä on suunniteltu oppiaineen henkilökunnan
kanssa, Leikoski jatkaa siitä, mihin on jääty. Edunvalvonnan terveisiä ei enää tänä vuonna tule.
Muut edunvalvonnalliset asiat hoidetaan tapauskohtaisesti.

Aiemmin keskustelua herättivät parin kurssin ilmoitetuista muuttuneet opetusjärjestelyt, pohdittu
sitä, edistämmekö asiaa vielä. Päätetty, että tämä hallitus ei enää puutu asiaan, mutta jätetään asia
tiedoksi seuraavalle hallitukselle. Pohdittu myös viestittelyä oppiaineen henkilökunnan kanssa
liittyen muuttuneisiin opetusjärjestelyihin mainiten samalla, että Opossumilla ei tällä hetkellä ole
resursseja asian syvällisempään käsittelyyn.

8 Tiliasiat

Käteiskassan tuottoja tallennettu 76,20€ Opossumin tilille.

Opositsien menot yhteensä 743,16€, ja yhteensä jäätiin miinukselle 145,25€. Opositseihin käytetty
myös kevään kaverisitsien ja Viininpunaisten ylijäämät.

Maksettu Varnitsan ja Popsin vuosijuhlaedustukset 285€, osallistujilta saatu omavastuuosuudet.
Poikkeuksen vuosijuhlaedustuksen hinta 45,50€ maksettu.

Haalarimerkin postitus 2,10€.

Haalarimerkkimyynnistä saatu 191,17€, kandi- ja maisteripiknikkien tuotot.

OP-palvelumaksuihin mennyt 42,59€: palvelumaksuista tulee paljon kustannuksia, esimerkiksi
kortin käyttö maksaa 2,75€/kerta. Rahaliikenteen kuluihin mennyt toimintakaudella yli 270€,
pohdittu erilaisia tapoja vähentää summaa. Mietitty omistaja-asiakkuuteen sijoittamista, Holma
selvittää.

Investoitu Opossumin logotuotteisiin: logokasseihin mennyt 298€, logopaitoihin 368,10€,
hallituksen paitoihin 245,40€, mutta nämä maksaa jokainen hallituslainen takaisin. Oma paita vielä
maksamatta Roosalta ja Leikoskelta.

Opossumin merch-heijastimiin meni yht. 345,96€, näitä myydään 3€ hinnalla.

Pohdittu sitä, tuleeko Back to UEF -tapahtumasta vielä jotain kuluja. Tästä ei tarkempaa tietoa,
joten täytyy kysellä Sulo ry:ltä. Sulon kanssa hiukan nihkeää toimintaa.

9 SOOL-asiat

Sanni ja Iida olivat SOOLin järjestökurssilla Helsingissä lokakuun puolivälissä. Tapahtuma oli
mielenkiintoinen ja puitteet olivat ns. kunnossa. Ideoita saatu muun muassa hallitusrekrytointiin!
Iida osallistui aktiivisesti järjestettyihin työpajoihin ja tehnyt ahkerasti muistiinpanoja, erityisenä
nostona sisällöistä pestitestamenttien teko.

SOOL järjestää Talvipäivä-sitsit 22.2.2023. Joka ry hoitaa Talvipäivien bussikuljetukset, mistä
Opossumi on iloinen. Talvipäivä-startti on 24.11 Educalla, tästä lisää infoa myöhemmin. Talvipäivät
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järjestetään 24.-26.2.2023 Oulussa, hintaa tällä 60€, joka sisältää kaiken muun paitsi
bussikuljetukset.

10 Liikunta-asiat

Skumppajooga on tulossa, järjestetään Barber Cavessa ja ilmoittautuminen auki.

Educa Sportin toimintaan on luonut ongelmia kommunikaatiohaasteet salivaraushenkilön kanssa,
mutta asia on työn alla. Heti kun Educa Sportin vuoroista saadaan tiedot, niin ne toimitetaan
Roosalle.

11 Yhteistyöasiat

R-Collectionin tilausmahdollisuus on päättynyt. Yhteistyö heidän kanssaan on todettu erittäin
hankalaksi, joten yhteistyötä heidän kanssaan ei voi suositella.

Paitoja jäsenille meni 31 kappaletta, kasseja jäsenille meni 25 kappaletta. Opossumi osti kasseja
sekä vaaditun paitamäärän tilauksen toteutumiseksi; 20 kassia ja 9 paitaa. Kasseja myydään hinnalla
15€ ja paitoja hinnalla 42€.

Viiden minuutin tauko ajassa 18:05, palataan 10 yli.

Sanni postitti logosi.fi:n sovituspaidat takaisin, se maksoi 11,90€. Logopaidat on painettu viikolla
43, ja ne saapunevat piakkoin.

Excua Jyväskylän ohjauksen koulutukseen ei järjestetä tämän hallituskauden aikana, sillä alustavaa
kiinnostusta ei ollut tarpeeksi. Seuraava hallitus voi halutessaan edistää tätä.

Uusi yhteistyökumppani Barber Cave: jäseneduiksi 15% hiustenleikkuista ja hieronnoista sekä
vaihtuva olut/siideri/lonkero 5€.

12 Viestintäasiat

Viestinnällä menee hyvin, kuun viimeisinä päivinä on viestinnän kannalta aina vilkkaampia. Barber
Caven kanssa yhteistyö on lähtenyt yhteistyö käyntiin mukavasti. Fuksit järjestävät pikkujoulut ja
heitä on auteltu mm. mainosmateriaalien kanssa; infot tulossa myöhemmin. Henkilökunnan
pikkujouluista informaatiota ja materiaalit myöhemmin.

Viestintä jäsenistön mielestä hyvää, kehitysehdotuksia ei ole saapunut. Painotettu sitä, että aina saa
ehdottaa ja antaa palautetta.

13 Tapahtuma-asiat

Opositsit: Rahatilanne käyty läpi tiliosiossa. Sitsit menivät mukavasti ja yleisesti ottaen oli
mukavaa. Kananmunajallu ei jatkoon. Sitsejä varten ostetut pöytäliinat osoittautuivat toimivaksi
ratkaisuksi, tämä jatkoon.
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Poikkitieteellinen iltapäiväkerho: Voitolle jäätiin ja voittoa saatiin. Sulon kanssa yhteistyö oli
todella hankalaa ja suorastaan nihkeää, tästä annetaan palautetta heidän hallitukselle.

Poikkitieteellinen kirpputori: 22 maksettua pöytää ja 24 pöytää kokonaisuudessaan: 138€ tuli
voittoa, mutta miinus vartija- ja siivousmaksu. Tapahtuma koettu hyväksi, vaikka voittoa ei
loppujen lopuksi tullut kovin paljoa. Laskut tästä maksetaan niiden saapuessa.

Fuksiaiset: Fuksiaisissa oli runsaasti fukseja paikalla ja tunnelma oli mainio.

Tulevat tapahtumat

Skumppajooga 8.11: Barber Cavessa. Heillä 5 henkilön minimiosallistujamäärä, mutta se on
ylittynyt jo nykyisillä ilmoittautuneilla. Yhteistyö Barber Caven kanssa ollut miellyttävää.

Viininpunaiset sitsit 9.11. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 31.10. klo. 11, ilmoittautuminen on
auki kunnes Opossumille osoitetut paikat ovat täyttymässä. Linkit julkaistaan Opopoppoossa ja
Instagramissa. Suunnittelu sujunut käynnistyttyään hyvin. Reksu tulee jelppariksi sitseille.

Opossumi ry:n syyskokous järjestetään 17.11. klo. 18. Tarjoiluihin päätetty budjetoida 50€.

Hallitus pitää iltakoulun ennen syyskokousta, iltakoulussa laaditaan talousarvio sekä
toimintasuunnitelma ensi hallituskautta varten.

18.11. Hae yliopistoon -päivä, sinne menossa ainakin Riina, Roosa, Sanni ja Nemmo edustamaan
Opossumia ja ohjausta.

Tiistaina 22.11. Suvaksella fuksien pikkujoulut. Tapahtumaan budjetoitu 100€ Opossumin puolesta,
ne saadaan kulukorvausten muodossa. Fuksipassien palkintojenjako tapahtunee pikkujouluissa.

Keskusteltu fuksien haalaritilanteesta; kun yritykset ovat allekirjoittaneet sopimukset, ne lähetetään
Opossumin sähköpostiin ja sieltä sitten Riina allekirjoittaa ja lähettää eteenpäin.

Oppiaineen pikkujoulut 29.11. klo. 16 eteenpäin, vielä ei tästä enempää tietoa, mutta tullee
myöhemmin.

Hallituksen pikkujoulut alustavasti 30.11. Pohdittu tähän käytettävää budjettia, päädytty
15€/hallituslainen kompensoimaan hallituslaisten työpanosta.

Sointi ry:n ensimmäiset vuosijuhlat, 2.12. vuosijuhlasitsit. Paikalle edustamaan menevät Leikoski ja
Sanni.

14 Kuukauden tähti

Viime kuukauden tähti oli Sanni, joka on nyt valinnut lokakuun kuukauden tähdeksi Roosan. Roosa
on tehnyt hurjan paljon töitä Opossumin eteen ja pitänyt Opossumin lippua korkealla!

15 Muut esille tulevat asiat
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Ei muita esille tulevia asioita.

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraavaa kokousta ennen pidetään iltakoulu, sitten on syyskokous ja vielä marraskuun kokous.
Doodletetaan :)

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 19:24.

Joensuussa 27.10.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Roosa Makkonen


