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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 1-10
Nette Turunen Opossumin jäsen 1-17
Milla Laitinen Opossumin jäsen 1-17
Katri Korolainen Opossumin jäsen 3-17
Serena Savola Opossumin jäsen 5-17

Poissa Iida Pirnes edunvalvontavastaava

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki avasi kokouksen klo 11.03.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanni Saunamäki, sihteeriksi Laura Leikoski ja
pöytäkirjantarkastajaksi Riina Pesonen sekä ääntenlaskijoiksi Nette Turunen ja Milla Laitinen.

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.

Katri Korolainen saapuu ajassa 11.04.

4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksytty työjärjestykseksi.

5 Fiiliskierros + kokouskuva

Jaettu fiiliksiä hallituksen ja osallistujien kesken sekä kokouskuva otettu.

Serena Savola saapuu ajassa 11.06.

6 Ilmoitusasiat

Opossumi ry:n syyskokouksessa valittiin vuoden 2023 hallituksen puheenjohtajaksi Riina Pesonen,
ja hallituksen jäseniksi Viivi Fors, Roosa Makkonen, Laura Leikoski, Milla Laitinen, Heini
Karvonen, Katri Korolainen, Titta Roimola ja Nemmo Rajala. Ylimääräisessä yhdistyksen
kokouksessa hallitusta täydentämään valittiin vielä Nette Turunen sekä Serena Savola.
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Uusi hallitus järjestäytyy perjantaina 2.12., nykyisen hallituksen jäsenet perehdyttävät uuden
hallituksen jäsenet joulu-tammikuun aikana. Opossumin Drivestä löytyy materiaalia pesteistä sekä
myös perehdyttämisestä.

Roosalta kuuluu positiivista viestiä uuden hallituksen järjestäytymiskuvioista. Mietitty myös
nykyisen hallituksen kesken yhteistyövastaavan vastuita. Ideoitu myös uusi pesti Opossumin
hallitukseen, brändivastaava toimii viestintävastaavan aisaparina.

7 Edunvalvontaasiat

Edunvalvontavastaava Iida on ollut sairauslomalla, lokakuun kokouksessa delegoitiin hänen
vastuitaan muille. Leikoski on ollut harjoittelupalautteiden osalta yhteydessä henkilökuntaan (Merja
Tamminen), asia edistyy edelleen ja tammikuussa kokoustetaan asian tiimoilta. Holmalla on ollut
vastuulla KOUKEn kokouksiin osallistuminen tarvittaessa, ei ole osallistunut, mutta Iida on
mahdollisesti ollut kokouksessa.

Muuttuneet kurssijärjestelyt herättivät kysymyksiä ja niistä oltiin yhteydessä ohjauksen koulutuksen
henkilökuntaan, vastaanotto siellä suunnalla oli positiivista. Seurataan tilannetta herkällä korvalla.

Ohjauksen koulutuksen tuutorimäärästä keskusteltu. Ohjauksen koulutuksella on ollut viime
vuosina vain kaksi tuutoria, mikä on ajoittain koettu haasteelliseksi. Asiasta on keskusteltu
koulutuksen amanuenssin Salla Martinsénin kanssa, ja siellä suunnalla oltu samaa mieltä. Tuutorien
koulutus on yliopiston vastuulla, mikä aiheuttaa hiukan byrokratiaa aiheen suhteen. Lähdetään
kuitenkin edistämään asiaa, Riina laittaa fuksivastaavan roolissa viestiä eteenpäin.

8 Tiliasiat

Fuksien haalarien sponsorirahoja tullut Opossumin tilille seuraavasti: UEF 200€, OAJ 350€,
HTM-Kouru Ky 200€, Suuntapalvelut 100€ ja Kipinä Sparks 150€. UEFin ja OAJn suhteen
sopimukset vielä puuttuvat.

Herännyt kysymys siitä, hoituuko haalareihin liittyvä rahaliikenne vielä tämän vuoden puolella.
Rahastonhoitaja painottanut sitä, että on selkeämpää, jos rahaliikenne hoituu tämän vuoden
(=tilikauden) puolella, eli mielellään maksut tämän tilikauden aikana. Jos sponsorirahoista jää
ylimääräistä, ylijäämät maksetaan Rachel Tverdohlebille, tilinumero FI XXXXXXX

Kuluja: Kokouseväät lokakuun kokoukseen 14,83€, sovituspaitojen takaisin postittaminen 11,90€,
palvelumaksut marraskuulta 31,20€, Poikkitieteellisen kirpputorin vartija- ja siivousmaksu 127,99€,
Sointi ry:n vuosijuhlasitsien edustuskulut 46€ ja vuosijuhlalahja 20€, syyskokouksen pizzat 38€,
fuksipassin voittajille lahjakortti Roihuun 45€, pikkujoulujen kulukorvaus Miika Isoaholle 100€.

Tuloja: Järjestöpäivien myynti Zettlen kautta 155,82€, MobilePayn kautta tuottoja logotuotteista
44,87€.

Sanni osti kolme pöytäliinaa lisää sekä syyskokoukseen asioita, mutta ei tule kulukorvausta niistä
pyytämään.
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Lokakuun kokouksessa pohdittiin sitä, voisiko Opossumi olla asiakasomistaja, käynyt ilmi, että ei
voi.

Jatkossa huomioidaan rahaliikenteen kuluja, sillä siihen kuluu todella paljon rahaa. Käytetään
mieluummin kulukorvausta kuin maksukorttia sekä mieluummin viitenumeroa kuin viestikenttää.
Näitä asioita edistetään konkreettisesti myös ensi vuoden hallituksessa.

Holma on käynyt läpi Opossumin kaapista tiliasioihin liittyviä asiakirjoja, heittänyt vanhoja sekä
vanhentuneita pois, eli siellä saralla ollaan ajan tasalla.

Roosa on myynyt henkilökunnan pikkujouluissa merkkejä käteisellä, Zettlen inventaario on ajan
tasalla. Pohdittu mahdollisen merkki- ja merchmyynnin järjestämistä henkilökunnalle, uusi hallitus
saa pohtia asiaa.

9 SOOL-asiat

SOOLin Talvipäivät järjestetään 24.-26.2. Oulussa. Majoitukselliset liput ovat tällä hetkellä
loppuunmyyty, lisää majoituksellisia lippuja tulee myyntiin tammikuussa.

Sanni jatkaa aluetoimijana keväällä ja yhteistyö SOOLin kanssa jatkuu.

Pohdittu sitä, hoitaako Sanni vai Roosa SOOL-vastaavan perehdytyksen. Sanni hoitaa, Roosa auttaa
tässä tarvittaessa.

Pohdittu sitä, voidaanko Opossumin jäsenistölle mainostaa Talvipäivien vapaaehtoismahdollisuutta.
Tälle vihreää valoa, Roosa hoitaa.

SOOLin muovinen jäsenkortti poistuu käytöstä, tilalle tulee sovellus.

SOOLin puheenjohtajakoulutus tammikuun viimeisenä viikonloppuna, puheenjohtaja pääsee sinne
siis kouluttautumaan. Helmikuun puolessavälissä on järjestökurssi, 2-3 hallituksen jäsentä pääsee
sinne pöhisemään ja toki myös kouluttautumaan..

10 Liikunta-asiat

Educa Sport lähestyy joulutaukoa, liikuntavastaavan mukaan ei ole mitään suunniteltua siellä
suunnalla. Tammikuussa lisää liikuntaa, tulevan hallitus voisi miettiä, että pystyisikö joku
hallituksen jäsen sitoutua Educa Sportin tapahtumiin osallistumiseen.

Tauko 11.56, tasan aikaan takaisin.

Jatketaan 12.02.

Nemmo Rajala poistuu 12.02.

11 Yhteistyöasiat
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Kiinnostusta järjestää tutustumispäivä Yrityskylään TAT Joensuun kanssa, pohdittu myös
mahdollisuutta tehdä yhteistyötä koulutuksen kanssa tämän suhteen, jotta saataisiin varmemmin
ihmisiä paikalle.

Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajat ry:n suuntaan ollaan laitettu viestiä mahdollisten
yhteistyökuvioiden aloittamiseksi.

Barber Caven kanssa ollaan aloitettu yhteistyötä, kommunikointia on ollut suuntaan ja toiseen suht
hyvällä menestyksellä. Kokemukset ovat olleet pääosin hyviä. Pohdittu sitä, että Barber Cave on
esimerkiksi vuosijuhlien aikaan erinomainen yhteistyömahdollisuus. Halua on myös järjestää
muitakin tapahtumia heidän tiloissaan.

12 Viestintäasiat

Viestinnällä menee mukavasti. Torstaina 1.12. tulee vuoden viimeinen viikkoposti,
tapahtumavinkkejä sun muita löytyy kuitenkin edelleen Instagramin puolelta ja tarvittaessa myös
Opopoppoosta.

Sanni haluaa tehdä puheenjohtajan vuosikatsauksen eli koosteen siitä mitä on tehty ja samalla
Sannin jäähyväiset Opossumille. Mukava matalan kynnyksen tapa tuoda esiin se, että
puheenjohtajuus on ihan hauskaa.

Vuoden 2023 hallituksesta postaus Instagramiin sen jälkeen, kun uusi hallitus on järjestäytynyt.

Pohdittu sitä, postataanko Opossumin Instagramiin joulupostaus, Roosa haluaa semmoisen tehdä
niin tehköön.

13 Tapahtuma-asiat

Skumppajooga: Osallistujamäärä hyvä ja tapahtuma koettiin onnistuneeksi, mutta muutamia
kehityskohteita löytyy. Tapahtuma oli ennemmin joogaa skumpalla kuin skumppajoogaa ja
esimerkiksi tapahtuma oli ennemmin viinijooga kuin skumppajooga. Mutta kokonaisuudessaan
menestyksekäs tapahtuma.

Viininpunaiset sitsit: Järjestämisen kannalta tapahtuma sujui ihan hyvin, esimerkiksi loppusiivous
sujui hyvinkin jouhevasti. Jotain perusjärjestämisongelmia ja Legion kanssa oli hieman nihkeämpää
yhteistyötä, mutta muutoin sujuva tapahtuma. Ikäviltä tilanteilta onnistuttiin välttymään. Seuraava
hallitus voi halutessaan pohtia sitä, järjestetäänkö tapahtumaa uudelleen. Suurin osa
haalarimerkeistä on jaettu, loput toimitetaan omistajilleen myöhemmin.

Hae yliopistoon -päivä: Muutama opo oli Opossumin pisteellä paikalla, hiukan oli hiljaista
meininkiä, mutta kokonaisuudessaan ihan positiivinen kokemus. Kehitysehdotuksia tapahtumalle
on, esimerkiksi aikataulun myötä seurasi aika paljon turhaa seisoskelua.

Nykyisen hallituksen kesken piti järjestää pikkujoulut, mutta aikataulusyistä tämä ei onnistu vuoden
2022 puolella. Otetaan lahjakortille pikkujouluihin budjetoidut rahat (15€x7) ja palataan asiaan
tammikuussa.
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Sointi ry:n vuosijuhlasitsit järjestetään perjantaina 2.12., sinne Opossumia edustamaan menossa
Sanni ja Leikoski.

Jyväskylä-excu siirtyy ensi vuodelle. Tapahtuma on sisällytetty talousarvioon sekä
toimintasuunnitelmaan, joten seuraavan hallituksen on helppo jatkaa tästä.

Pohdittu vielä jonkin vapaamuotoisen tapahtuman järjestämistä joulukuussa, mitään konkreettista ei
kuitenkaan sovittu.

Tehdään tulevia tapahtumia varten Driveen tietynlainen tietopankki siitä, mitä perusjuttuja kuuluu
tapahtumien järjestämiseen. Leikoski hoitaa ennen seuraavien tapahtumavastaavien
perehdyttämistä.

14 Kuukauden tähti

Lokakuun kuukauden tähti oli Roosa Makkonen ja marraskuun kuukauden tähdeksi on valittu Riina
Pesonen. Riina on ollut Roosan aisaparina monen tapahtuman järjestämisessä. Erityistunnustusta
myös Nemmolle, joka on ollut myös kivasti mukana tapahtumissa ja niiden järjestämässä.

15 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

16 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Tämä hallitus ei enää kokousta, vuoden 2023 järjestäytyy tahollaan ja sen jälkeen päättää itse
kokoustamisesta.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Sanni Saunamäki päätti kokouksen klo 12:56.

Joensuussa 30.11.2022

_______________________________ ________________________________
puheenjohtaja Sanni Saunamäki sihteeri Laura Leikoski

Pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Riina Pesonen


