Opossumi ry:n tervehdys

Hei uusi ohjauksen opiskelija!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja lämpimästi
tervetuloa opo-opiskelijoiden valiojoukkoon!
Opossumi ry on Itä-Suomen yliopiston ohjauksen opiskelijoiden oma ainejärjestö. Pidämme huolen
opiskelijoidemme edunvalvonnasta, teemme yhteistyötä koulutuksen henkilökunnan kanssa ja järjestämme
erilaisia tapahtumia sitseistä ja illanvietoista aina ajankohtaisiin koulutusaiheisiin sekä liikuntatapahtumiin.
Pyrimme toiminnallamme vastaamaan jäsentemme toiveisiin ja jokainen vuosi on siksi erilainen.
Opossumin

toimintaan

mukaan

on

jokainen

opo-opiskelija

enemmän

kuin

tervetullut!

Ainejärjestötoimintaan osallistuminen on hauskaa ja samalla luot kontakteja yli vuosikurssirajojen sekä
pääset toteuttamaan itseäsi. Poikkitieteellisissä tapahtumissa tutuksi tulevat myös muiden alojen opiskelijat.

Opossumilaisten joukkoon pääset helposti liittymällä jäseneksi, jonka voit tehdä vaikka heti! Kun olet liittynyt
Opossumin jäseneksi, voit myös liittyä SOOL:iin, eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liittoon, jolloin saat
lisää huikeita etuja. Niistä tulet kuulemaan lisää myöhemmin.

Jäseneksi pääset liittymään seuraamalla näitä ohjeita
1. Maksa jäsenmaksu tilinumeroon FI40 5770 0540 1839 74.
2. Kirjoita maksun viestikenttään koko nimesi, kotipaikkakuntasi, opintojesi aloitusvuosi sekä
jäsenyyden

muoto (pitkä

koulutus

30€, maisterikoulutus

15€).

Lisäämällä

viestiin myös sähköpostiosoitteesi sinut liitetään Opossumin sähköpostilistalle, jonka kautta saat
ajankohtaisimman tiedon erilaisista tapahtumista ja asioista.

Tarkemmat tiedot jäseneksi liittymisestä: https://opossumiry.webnode.fi/jasenyys/

Opossumi ry:n arkea pyörittää joka syksy valittava hallitus, joka koostuu opo-opiskelijoista. Päävastuu
toiminnasta ja virallisista päätöksistä on siis hallituksella, mutta jokainen on tervetullut mukaan ideoimaan
sekä toteuttamaan toimintaa! Hallituksen fuksivastaavana toimii tänä syksynä Henna Anteroinen, joka
mielellään auttaa kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa – erityisesti ainejärjestötoimintaan liittyen.

Muistathan myös, että meiltä kaikilta hallituksen jäseniltä voit kysyä ihan mitä vain ja tietysti esittää toiveita
siitä, mitä juuri Sinä opo-opiskelijana haluat päästä tekemään ja kokemaan!

Opossumi ry:n toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin nettisivuilla sekä somekanavilla.

https://opossumiry.webnode.fi

opossumiry@gmail.com

Suuret onnittelut vielä opiskelupaikasta, syksyllä nähdään!
Ihanaa kesää toivottaa,

Heidi Heinonen

Henna Anteroinen

Puheenjohtaja

Fuksi- ja somevastaava

heidimh@student.uef.fi

hennant@student.uef.fi

sekä muu hallitus,
Kalle Koskinen

Varapuheenjohtaja

Joonas Mäkelä

Rahastonhoitaja

Anni Nyman

Sihteeri

Miika Pesonen

Edunvalvontavastaava

Katariina Ohenoja

Edunvalvonta- ja kv-vastaava

Iira Lucenius

SOOL-vastaava

Elmeri Lemmetyinen

Tapahtumavastaava

Tyttilotta Karjalainen

Tapahtumavastaava

Marika Jussila

Tiedotusvastaava

Sonja Kaverinen

Liikunta- ja yhteistyövastaava

@opossumiry

Opossumi ry

