MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSENKOKOUS
PAIKKA: Laitoksen kahvihuone
AIKA: 08.01.2014 klo 17:00
LÄSNÄ: Meri Lindholm, puheenjohtaja
Tommi Hautala, tutorvastaava
Tiitus Kuisma
Joonas Pöllänen
Aliisa Priha, opintovastaava
Hertta Lehvävirta, huvipäälikkö
Niklas Aalto-Setälä, urheiluvastaava
Aleksi Rautio, isäntä
Tiia Määttä, emäntä (saapui kohdassa 6.1.)
Sampo Vesanen (poistui kohdassa 10.8.)
Tiia Seeve (saapui kohdassa 6.2.)
Maiju Palosaari, sihteeri
Yht. 12 kpl
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Meri Lindholm avasi kokouksen kello 17:05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

2.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Niklas Aalto-Setälä ja Sampo Vesanen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohdat 9.4. Laitoskahvit, 9.5.
Laitosjohtajan tapaaminen, 10.13. Kulttuurimaantieteenretki ja 11.6. Reippailijoiden haalarimerkki.
Maantieteen opiskelijat ry
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

www.helsinki.fi/jarj/mao

1(6)

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirjat hallituksenkokous 17.10.2013, kuukausikokous 31.10.2013 ja
hallituksenkokous 19.11.2013
5. MiSo
Jatketaan poikkeusluvan selvitystä sillistä varten 9.3. (Meri)
Klusterin varaus karonkkaa varten 13.12 (isännät) (hoidettu)
Klusterin varaus haalaribileiden jatkoja varten 25.1. (isännät) (hoidettu)
Kutsu vuosijuhliin (Sini)
Mannerheim salin avaimen hakeminen vuosikokousta varten (Meri ja Nina) (hoidettu)

6. Ilmoitusasiat
6.1. Kokouskäytännöt
Kokouksia järjestetään kahdesti kuukaudessa, HalKo eli hallituksenkokous ja KuKo eli
kuukausikokous. Lisäksi järjestetään keväisin kevätkokous ja joulun alla vuosikokous. Ennen
kokousta luetaan esityslista. Pöytäkirjasta on mahdollista lukea kokouksessa sovitut asiat, jos joutuu
poistumaan etukäteen paikalta tai saapuu myöhässä. Hallitus on päätösvaltainen kun viisi
hallituksen jäsentä on paikalla. Äänestettäessä jokaisella hallituslaisella on yksi ääni. Seuraavan
kokouksen ajankohta sovitaan kokousten lopussa.

6.2. Yhteystiedot ja tiedonsiirto
Hallituslaiset ja aktiivit vaihtavat yhteistietoja Facebook-rymässä. Pyritään entisestään parantamaan
informaation kulkemista, esimerkiksi hallituksen ja tuutoreiden välillä.

6.3. Keittiön perinteinen siivous
Emännät hoitavat mahdollisimman pian.
Klusterilla järjestetään inventaariosiivous, jossa listataan kaikki MaO:n omaisuus (huvipääliköt,
emännät ja isännät).

6.4. Blogin hallitussivun päivitys ja blogin oikeudet
Hallituslaiset kirjoittavat noin 80 sanan pituiset esittelyt itsestään 16.1. mennessä. Lisäksi he saavat
käyttöoikeudet blogiin. Panostetaan aktiivisesti blogin ajankohtaisuuteen

6.5. Hallituslaisten esittely Mantuun
Hallituslaiset kirjoittavat esittelyt itsestään.

6.6. Nimenkirjoitusoikeudet
Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle.
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7. Posti
Ei ole.
8. Talousasiat
8.1. Tilin saldo
Tilin saldo on 1048,42 e
8.2. Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.

8.3. Tilin käyttöoikeuden muuttaminen
Tilinkäyttöoikeus myönnetään Meri Elina Lindholmille (200592-1107) (puheenjohtaja) ja Ilppo
Lauri Soininvaaralle (010991-0854) (taloudenhoitaja). Taloudenhoitajalle myönnetään myös
oikeudet tilin verkkopankkitunnuksin. Tilinkäyttöoikeuden poistetaan edellisiltä käyttäjiltä.

8.4. Taloudenhoitajan menojen hyväksymiskäytäntö
Taloudenhoitaja tuo aina menonsa kokouksen hyväksyttäväksi ennen kulukorvauksen tekemistä.

9. Opintoasiat

9.1. Opintoinfo
Opintoinfo pidetään 31.1. kello 12:00
Opettajatutorit ovat mukana opintoinfossa.
Infoa mainostetaan kun luokka on tiedossa (Aliisa)

9.2. Sivuaineinfo
Sivuaineinfo pidetään 14.2. klo 9-12
Sivuaineinfon pitäjien rekry alkaa mahdollisimman pian (Aliisa)

9.3. Palaute
Palautteiden käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

9.4. Laitoskahvit
Geologian ja maantieteen laitoksen yhteiset laitoskahvit järjestetään joka kuun ensimmäinen torstai.
Ensimmäiset ovat 6.2. klo 14:00. Opiskelijat järjestävät ensimmäiset laitoskahvit. Emännät
järjestävät pientä syötävää joiden budjetti tulee laitokselta. Tapahtuma on avoin kaikille aktiiveille
ja opiskelijoille.
Tapahtumaa mainostetaan (Aliisa)
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9.5. Laitosjohtajan tapaaminen
Hallopedit ja laitoksen aktiivit pääsevät tapaamaan uutta laitosjohtajaa, dekaania ja varadekaania.
Hallopedien ja hallituksen välistä yhteistyötä parannetaan

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1. Haalaribileet
Järjestetään 25.1.Idan saunalla. Kaikki hoidossa, mainostusta tulossa (Tommi ja Kaisla)

10.2. Laskiainen
Laskiaistiistai on 4.3. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua akateemiseen mäenlaskukilpailuun.
Tapahtumassa myydään haalarimerkkejä ja laulukirjoja. Tarjolla kaakaota ja laskiaispullia
(huvipääliköt ja emännät).

10.3. Mao-mittarisitsit
Järjestetään perjantaina 28.2. Mainostusta ja ilmoittauminen tulossa (huvipääliköt)
Sitsien teema jää mittareiden päätettäväksi.

10.4. Vuosijuhlat ja sillis
Vuosijuhlat järjestetään 8.3. ja sillis seuraavana aamuna.
Vuosijuhlien työryhmä kutsutaan pian koolle (Nina ja Meri)
Huvityöryhmän facebook-ryhmän päivittäminen (Meri)

10.5. MaO:n toinen Alina-varaus
Keväällä kaksi Alina-varausta, toinen on maaliskuun loppupuolella 28.3.
Vuoron käyttötarkoitus auki, jotain yhteistä tekemistä alumnien kanssa. Alumni- ja
ekskursiovastaavan kautta yhteys alumneihin (Eppu).
Huvipääliköt ideoivat.

10.6. Peli-illat
Peli-ilta on tiistaina 18.2. Mainostusta ajoissa (isännät)
Toinen peli-ilta keväämmällä. Peli-illoissa on tarjolla pientä purtavaa.

10.7. Vappu
Vappuaatto aloitetaan perinteisellä yhteiskuvalla, jonka jälkeen jatketaan huvipääliköiden
järjestämällä baarikierroksella. Vappupäivänä nautitaan brunssia Ullanlinnanmäellä.

10.8. Aktiivimökki
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja järjestävät.
Mahdollisesti järjestetään jo keväällä.
Jatketaan telttailuperinnettä jos mahdollista.
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10.9. Helsinginkadun appro
Järjestetään huhtikuussa, tarkempaa ajankohtaa ei ole tiedossa. Lippuja ostetaan 60 kpl.
Huvipääliköt hankkivat liput tapahtumaan.

10.10 Megametro
Matlun järjestämä. Huvipääliköt mainostavat.

10.11 Hallitusappro
Hallituslaiset kiittävät aktiiveja järjestämällä appron, jossa he tarjoilevat syötävää ja juotavaa.
Tapahtuma on kaikille aktiiveille. Tapahtuma järjestetään alustavasti 12.4. (Meri ja Martta)

10.12. Tuutorien kiitosilta
Tuutorien kiitosilta on 9.1. MaO tukee tuutoreiden kiitosiltaa 40 eurolla.

10.13. Kulttuurimaantieteenretki
Pohdittiin mahdollisuutta ottaa käyttöön muitakin liikennemuotoja kuin juna ja bussi.

11. Muut esille tulevat asiat
11.1. Kulkuluvat ja avaimet klusterille
Hallitus myöntää 24h kulkuluvat hallitukselle, isännille, emännille, huvipääliköille ja tuutoreille.
(Meri)
Avaimet voi aktivoida tammi-helmikuun taitteessa. Avaimelliset osallistuvat klusterikoulutukseen.

11.2. Alinakoulutus
Toivottavaa, että molemmat huvipääliköt ja isännät käyvät, vähintään hallituksessa istuvat.
Alinakoulutuksessa on käytävä, jotta oikeus Alina-salin käyttöön säilyy.

11.3. Kevään klusterisiivousvuorot
Siivousvuorot: viikko 10 (3.3.) uusi hallitus, viikko 20 huvityöryhmä, viikko 30 uudet tuutorit,
viikko 40 uudet aktiivit, viikko 50 vuoden 2015 hallitus

11.4. Yhteistyö eri järjestöjen kanssa vuonna 2014
Tiivistetään yhteistyötä kumpulan ainejärjestöjen kanssa.

11.5. Haalarit
Haalareiden jakaminen on aloitettu.
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11.6. Reippailijoiden haalarimerkki
Merkki on suunnitteilla, hallitus äänestää merkin toteutumisesta sen ollessa valmis.
12. MiSo
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niklas Aalto-Setälä ja Sampo Vesanen.
Yhteystietojen jakaminen facebook:ssa (Meri)
Klusterilla inventaariosiivous (huvipääliköt, emännät ja isännät)
Sohvien kevätsiivous (emännät)
Hallituslaiset kirjoittavat esittelyt itsestään Mantuun ja blogiin.
Sivuaineinfon pitäjien rekry alkaa mahdollisimman pian (Aliisa)
Opintoinfoa ja sivuaineinfoa mainostetaan kun luokat ovat tiedossa (Aliisa)
Laitoskahveille 6.2. ruokaa (emännät)
Vuosijuhlien työryhmä kutsutaan pian koolle (Nina ja Meri)
Huvityöryhmän facebook-ryhmän päivittäminen (Meri)
Peli-ilta tiistaina 18.2. Mainostusta ajoissa (isännät)
Helsinginkadun appron lippujen ostaminen (huvipääliköt)
Hallitus myöntää 24h kulkuluvat hallitukselle, isännille, emännille, huvipääliköille ja tuutoreille.
(Meri)
Yhteistyötä biologian opiskelijoiden kanssa pohdittiin (huvipääliköt)
Yhteinen aktiiviryhmä facebookiin mantsalaisille ja geologeille (huvipääliköt)
Jatketaan poikkeusluvan selvitystä sillistä varten 9.3. (Meri)

13. Seuraavat kokoukset
13.1. KuKo
Seuraava kuko järjestetään 28.1. kokoushuone tai geopiste klo 18:00.

13.2. Kevätkokous
Kevätkokous järjestetään 25.2. klo 17:00 kokoushuoneessa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35.

________________________
Meri Lindholm
Puheenjohtaja

________________________
Maiju Palosaari
Sihteeri

________________________
Niklas Aalto-Setälä
Pöytäkirjantarkistaja

________________________
Sampo Vesanen
Pöytäkirjantarkistaja
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