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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS  

 

Paikka: Maantieteen osaston kokoushuone, Physicum 
Aika:   31.10.2014 klo 16.00 

Läsnä: Meri Lindholm 
Maiju Palosaari 
Martta Pirttioja 

Ilppo Soininvaara 
Aleksi Rautio 

Hertta Lehvävirta 
Niklas Aalto-Setälä 
Tommi Hautala 

Tiitus Kuisma 
Joose Helle 

Aino-Maija Määttänen 
Sonja Pietiläinen 
Kaisa Juntunen 

Petra Manninen 
Julius Krötzl (saapui kohdassa 9.1.) 

Milla Kallio (saapui kohdassa 9.1.) 
Daria Tarkhova (saapui kohdassa 10.) 

 

Yht. 17 kpl 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Meri Lindholm avasi kokouksen kello 16:02. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen 6.10. pöytäkirja. 
 

5. MiSo 

Selvitetään paljonko voidaan säästää pienentämällä Mantun painosmäärää. (työn alla) 
Mainostusta käytävävohveleista (Emännät) (tehty) 

Varataan geopiste seuraavaan kukoon (Martta) (tehty) 
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Varataan Alina-vuoro mittarikilta tapahtumaan (Hertta) (tehty) 

Selvitellään viiteiden käyttämistä (Ilppo) (tehty) 
Palautteen koonti laitetaan esille (Meri) (tehty) 
Opintoryhmälle perustetaan facebook-ryhmä (Meri) (tehty) 

Selvitellään laitoksen tukea LuMa-retkelle (Meri) (tehty) 
Misosta tehdään kiinnitetty julkaisu hallituksen ja aktiivien facebook-ryhmää (Maiju) (tehty) 

 
6. Ilmoitusasiat 
 

6.1. Laulukirjan sisältö kommentoitavaksi 
Uusi laulukirja lähetetään kommentoitavaksi hallitukselle ja aktiiveille ennen seuraavaa 

kokousta. Tuleva hallitus päättää kuitenkin kirjan lopullisesta ulkomuodosta. 
 

6.2. Kevään Alina-vuorot 12.2. & 7.3. 

Keväälle saatiin varattua molemmat tarvittavat Alina-vuorot. Maaliskuun tapahtuma tulee 
melko pian, joten siitä infotaan hyvissä ajoin tulevia huvipäälliköitä. 

 
6.3. MaO:n opintotoimikunta alustavasti perustettu 
Ryhmä on perustettu facebookiin MOT-nimikkeellä. Ryhmä on suljettu, joten siihen pääsee 

lähettämällä pyynnön ylläpitäjälle. Keskustelua on käyty muun muassa ryhmän muodosta ja 
tarkoituksesta.  

 
6.4. PJ-seminaari 11.11. ja tilinpäätösilta 3.12. 
HYY:n järjestötiedotteesta löytyy linkki sekä puheenjohtajaseminaariin että 

tilinpäätösiltaan. Puheenjohtajan virasta kiinnostuneita suositellaan menemään seminaarin. 
 

7. Posti 
Postissa  on laskut laitoksen pesismatsista, salibandy- ja futisliigoista. Lisäksi uusi Geolehti ja 
Terran mainosjulkaisu. 

 
8. Talousasiat 

 
8.1. Tilin saldo 
Pankkitilin saldo on 4088,48 euroa ja käteiskassassa 1831,37 euroa. Käteiskassasta puuttuu 

Oulussa myytyjen merkkien tuotto. 
 

8.2. Taloudellinen tilanne 
Normaali. 

 

8.3. Talousarvio vuosikokoukseen 
Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja työstävät ensi vuoden talousarvion vuosikokoukseen. 

Arvio annetaan hallituksen kommentoitavaksi ensi kokoukseen (Ilppo ja Meri). 
 
 

9. Opintoasiat 
 

9.1. Laitosrakenteen muutos 
Laitosrakenne tulee muuttuman joulun jälkeen. Opetus tulee muuttumaan tutkimusryhmä 
suuntautuneemmaksi mutta muutokset toteutuvat vasta vuoden 2016 opetussuunnitelmassa. 
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9.2. Yliopiston johtamissääntö 

Yliopiston johto on päättänyt, että jatkossa rehtori asettaisi tiedekuntien dekaanit ja 
laitosjohtajan. Aiheesta on jätetty kannanotto.  
 

9.3. Tutkijaryhmien esittelyilta 
Laitoskahveille olisi tarkoitus saada laitoksen omia tutkijaryhmiä esittäytymään. Järjestyy 

todennäköisesti keväämmällä. 
 

9.4. Palaute 

Palautteeseen on tullut pyyntö esityslistojen sisällyttämisestä kokouskutsuihin. Jatkossa 
puheenjohtaja pyrkii paremmin mainostamaan kokouksissa käsiteltäviä erityispointteja 

(Meri). 
 

10. Vastaavat  

 
Tuutorivastaava: 

Haalarit tilataan viikon 44 loppupuolella. Lisäksi varataan Idan sauna fuksikasteelle (Tommi). 
 
Taloudenhoitaja: 

Viitteiden käyttöä on tutkittu ensi vuotta silmällä pitäen. Lisätään virkatestamenttiin ohje niiden 
käytöstä (Ilppo). 

 
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 
 

11.1 Laitossitsit 
Laitossitsit järjestetään 9.11. Sitseille on tähän mennessä ilmoittautunut 46 henkeä, joten 

tapahtumaa mainostetaan vielä lisää (Hertta). 
 

11.2. Pikkujoulut 

Pikkujoulujen teemana on Las Vegas! Tilanne on erittäin hyvä järjestelyiden suhteen. 
Selvitellään millaista ohjelmaa vanhukset järjestävät tapahtumaan (Meri). 

 
11.3. Tyttöjen ja poikien illat 
Molempien tapahtumien järjestelyt ovat hyvin käynnissä. Tapahtumien budjetit ovat 37,50 

euroa. 
 

11.4. Kähmintä 
Kähmintä järjestetään 5.11. klo 16.00 hiekkalaatikolla. 

 

11.5. Vuosikokous 
Vuosikokous pidetään 1.12. Kokouksen budjetti määritellään lähempänä. 

 
11.6. Lumaretki 
Laitos saatiin maksamaan tämänkin vuoden lumaretken bussikuljetus. Anna Virkkala on 

puhujana. 
 

11.7. Jouluglögit 
Jouluglögien budjetti on 80 euroa. Glögejä nautitaan alustavasti viikolla 44. Emännät 
päättävät tarkemman ajan ja mainostavat tapahtumaa (Emännät). 
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11.8. Menneet tapahtumat: paintball, käytävävohvelit, sieniretki Kehy ry:n kanssa, 

fuksisitsit, Kjyr, laitoskahvit, Matlun Halloween bileet 
Paintball: 14 henkeä 
Käytävävohvelit: noin 100 henkeä 

Sieniretki: 9 henkeä, joista 4 maantieteilijää 
Fuksisitsit: 80 henkeä 

KJYR: noin 60 henkeä 
Laitoskahvit: 60 henkeä 
Matlun Halloween bileet: ei yhtään 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 
12.1. Kahvinkeittimelle ajastin 
Kahvinkeitin on nyt monesti jäänyt päälle yön yli. Keittimelle ostetaan sähköajastin 

(Martta). 
 

12.2. GIS-labrojenkäyttösäännöt 
MaO on laittanut infojulisteita luokkien käyttösääntöjen muistutukseksi. 

 

12.3. Ympäristömäärärahan jako 
Kohteeksi valittiin katiskoiden nielurajoittimet saimaannorpan turvaksi. 50 eurolla saadaan 

kymmenen nielurajoitinta. 
 

13. MiSo 

Taloudenhoitaja ja puheenjohtaja työstävät ensi vuoden talousarvion vuosikokoukseen. Arvio 
annetaan hallituksen kommentoitavaksi ensi kokoukseen (Ilppo ja Meri). 

Jatkossa puheenjohtaja pyrkii paremmin mainostamaan kokouksissa käsiteltäviä erityispointteja 
(Meri). 
Haalarit tilataan viikon 44 loppupuolella. Lisäksi varataan Idan sauna fuksikasteelle (Tommi). 

Lisätään virkatestamenttiin ohje viitteiden käytöstä (Ilppo). 
Mainostetaan laitossitsejä lisää (Hertta) 

Selvitellään millaista ohjelmaa vanhukset järjestävät pikkujouluihin (Meri). 
Päätetään jouluglögien tarkka aika ja mainostetaan ajoissa (Emännät). 
Ostetaan kahvinkeittimelle sähköajastin (Martta). 

Ympäristömäärärahan kohteeksi valittiin katiskoiden nielurajoittimet saimaannorpan turvaksi. 50 
eurolla saadaan kymmenen nielurajoitinta. 

 
14. Seuraavat kokoukset 

 

14.1.HalKo  
Sovitaan doodlessa. 

 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Meri Lindholm päätti kokouksen kello 17.13. 
 
 
________________________________  ________________________________ 

Meri Lindholm                       Maiju Palosaari 
Puheenjohtaja                        Sihteeri  


