MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Meri Lindholm avasi kokouksen kello 17:20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, lisättiin kohdat 6.3. Käytävävohvelit, 6.4.
Ympäristö- ja yhdenvertaisuusohjelma, 9.2. Yleiset opintoasiat, 9.3. Vaihto-opiskeluinfo ja 12.3.
Hallituksen siivousvuoro

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisten KuKon ja HalKon pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa.

5. MiSo
Lasketaan seuraavaan kokoukseen haalarimerkkien määrä (Ilppo) (tehty)
Huvityöryhmästä rekrytoidaan lisää henkilökuntaa vuosijuhlille (Huvipäälliköt) (tehty)
Kevään tyttöjen illan teemaa pohditaan kyselyllä e-lomakkeella (Aliisa) (työn alla)
Vuosijuhlamestarit muotoilevat ohjeet avecin ottoon niin, että tyttö- ja poikaystäviä suosittaisiin
(Meri ja Nina) (tehty)
Sivuaineinfo pidetään perjantaina 14.2. (Aliisa) (tehty)
Vuosijuhlille buukataan esiintyjäksi Kallio, sakset, paperi -improvisaatioryhmä (Huvipäälliköt)
(tehty)
Peli-ilta järjestetään 18.2. (Isännät) (tehty)
Kulttuurimaantieteen retken ajankohta päätetään (Retkivastaavat) (tehty)
Helsinginkadun appron ilmoittautuminen avataan ennen yksityistä lipunmyyntiä (Huvipäälliköt)
(tehty)
Hoidetaan yhteissitsien mainostus ja ilmoittautuminen (Meri) (tehty)
Ollaan yhteydessä mittareihin ja mietitään, missä muodossa MaO:n ja Mittarien yhteisbileet toteutetaan (Huvipäälliköt) (tehty)
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Järjestetään rusettiluistelu 17.2. (Liikuntavastaavat) (tehty)
Järjestetään keväällä vaihto-opiskeluinfo (Aliisa) (työn alla)
Käytävävohvelit järjestetään ajoissa, mainostusta ja rekrytointia (Emännät) (tehty)

6. Ilmoitusasiat

6.1. Laulukirjatyöryhmä
Kaikille avoin laulukirjatyöryhmä on perustettu Facebookiin. Ryhmää mainostetaan (Meri).

6.2. Vasaran jääkausibileet
MaO:sta osallistuu neljä henkilöä avustamaan Vasaran jääkausibileissä.

6.3. Käytävävohvelit
Käytävävohvelit järjestetään tiistaina 11.3. kello 10:00–14:00. Käytävävohveleissa myydään
myös haalarimerkkejä.
Tehdään uusi laskentataulukko haalarimerkkien myynnin seuraamiseksi (Ilppo, taloudenhoitaja).

6.4. Ympäristö- ja yhdenvertaisuusohjelma.
Tarkasteltiin vuoden 2014 ympäristö- ja yhdenvertaisuusohjelmaa.

7. Posti
Posti tarkistetaan seuraavaan kokoukseen.

8. Talousasiat
8.1. Tilin saldo
Noin 2000 euroa.

8.2. Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä. Puuttuva haalarisponssi hankitaan (Ilppo, taloudenhoitaja)
9. Opintoasiat

9.1. Palaute
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Palaute käsitellään seuraavassa HalKossa.

9.2. Yleiset opintoasiat
Laitosneuvostonkokous:
Aluetieteen lehtoraatiksi on ehdotettu Venla Berneliusta.
GIS:n professuurista ei ole vielä tehty valintaa.
Taloussihteeriksi on valittu Laima Liimatainen.
Laitoksen sisäistä viestintää tullaan parantamaan flamman kautta.
Tulostuskiintiöstä ei ole vielä tehty mitään lopullisia päätöksiä. Jos tulostaminen muuttuu
maksulliseksi, selvitetään voisiko laitos kustantaa osan. Tulostuskiintiömuutoksen aikataulu
on kuitenkin muuttunut, ja se voidaan toteuttaa jo 1.4.2014. Niin kauan kuin kaikkien kurssitöiden palautus ei ole sähköisessä muodossa, uudistus ei voi mennä läpi nykyisessä muodossa. Lisäinfoa on tulossa lähiaikoina.

Laskiaiseen asti on vielä mahdollista antaa palautetta laitokselle palautekyselyllä.

9.3. Vaihto-opiskeluinfo
Kevään aikana järjestetään info koskien vaihtoon lähtemistä (Aliisa).

10. Vastaavat

Tutorvastaava:

Lukuvuoden 2014–2015 tutorit on valittu. Tutoreille ilmoitetaan tämän viikon perjantaina. Uusille
tutoreille perustetaan Facebook-ryhmä toiminnan aloittamiseksi. Maantieteen opiskelusta järjestetään infoilta abeille.

Isäntä:

Poikienilta on suunnitteilla.

YKL-vastaava
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Tiedekuntasauna on tuloilla. Niihin tulee osallistumaan dekanaatti. Ainejärjestön edustus on kolme
henkilöä. Ajankohta selviää myöhemmin. 11.3. järjestetään YKL:n saunailta Sivistyksessä. Teemana on opiskelijoiden oikeudet työelämässä.

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet

11.1. Mittarisitsit
Järjestetään perjantaina 28.2.

11.2. Laskiainen
Laskiaisia on mainostettu, jatkopaikkana Laskuhumala-tapahtuma. Laskiaisena myydään
laulukirjoja ja haalarimerkkejä. Fukseille infoa vielä lisää koskien mahdollisuutta ostaa haalarimerkkejä (Huvipäälliköt).

11.3. Vuosijuhlat ja sillis
Vuosijuhlat järjestetään lauantaina 8.3. ja sillis sunnuntaina 9.3. Hallituslaiset pohtivat valmiiksi mitä lauluja toivovat. Viimeiset paikat arvotaan lähiaikoina.

11.4. Kulttuurimaantieteenretki
Retki järjestetään 3.-7.4.

11.5. Hallitusappro
Hallitusappro järjestetään 12.4.

11.6. Helsinginkadun appro
Helsinginkadun appro on 24.4.

11.7. Jääkausibileet
Jääkausibileiden mainostusta on tulossa myöhemmin. Eppu ottaa yhteyttä alumneihin.

11.8. Yhteiset fuksibileet Mittarikillan kanssa
Järjestetään 21.4. Otaniemessä. Selvitetään tapahtuman maksukäytäntö (Huvipäälliköt)
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11.9. Kumpulan yhteissitsit
Tapahtuma järjestetään 23.3. Maantieteilijät osallistuvat kattauksella. Tapahtumaan on ilmoittautunut melko paljon maantieteilijöitä.

11.10. Muut kevään tapahtumat
MaO:n ja Egean hallitusten välistä tapaamista pohditaan. Egea organisoi tapahtuman. Tapaaminen järjestettäisiin maaliskuun loppupuolella.

11.11. Menneet tapahtumat
Sivuaineinfo meni hyvin, osallistujia noin 30. Diat löytyvät nettisivuilta.
Peli-ilta meni hyvin, osallistujia noin 20.
SUM ry:n työelämäilta meni hyvin, osallistujia noin 50.
MaO:n rusettiluistelu meni hyvin, osallistujia 15.
Koris meni hyvin, osallistujia noin 15 henkeä.

12. Muut esille tulevat asiat

12.1. Haalarimerkit
Haalarimerkkejä on tällä hetkellä: Suppa (51 kpl), Lohikäärme (35 kpl), TVT (8 kpl),
MaO aikojen alussa (57 kpl), Sohva (65 kpl), MaO (300 kpl).

Reippailijat-, MaO aikojen alussa- ja Lohikäärmemerkkiä tilataan 100 kappaletta (Johannes, ATK-vastaava)

Järjestetään kevään aikana kilpailu koskien uutta haalarimerkkiä (Johannes, ATKvastaava)
Lähetetään sähköpostia koskien viimeistä mahdollisuutta hakea viime vuosien kulttuurimatkojen merkkejä (Johannes).

12.2. Kaiutin
Kaiuttimen akku on rikki, selvitetään mahdollisuuksia saada korjaus takuusta (Johannes). Jos kaiutinta ei saada korvattua vakuudesta, kaiuttimeen ostetaan uusi akku.
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12.3. Hallituksen siivousvuoro
Hallituksen siivousvuoro on 3.3. kello 15:00.

13. MiSo
Tehdään uusi laskentataulukko haalarimerkkien myynnille (Ilppo, taloudenhoitaja)
Puuttuva haalarisponssi hankitaan (Ilppo, taloudenhoitaja)
Laskiaista mainostetaan vielä lisää (huvipäälliköt)
Hallituslaiset pohtivat valmiiksi mitä lauluja toivovat.
Selvitetään fuksibileiden maksukäytäntö (Huvipäälliköt)
Reippailijat-, MaO aikojen alussa- ja lohikäärmemerkkiä tilataan 100 kappaletta (Johannes, ATKvastaava)
Järjestetään kevään aikana kilpailu koskien uutta haalarimerkkiä (Johannes, ATK-vastaava)
Viimeinen tilaisuus hakea vanhojen kulttuurimatkojen merkit, lähetetään sähköpostia (Johannes,
ATK-vastaava)
Kaiuttimen akku on rikki, selvitetään mahdollisuuksia saada korjaus takuusta (Johannes, ATKvastaava).

14. Seuraavat kokoukset

14.2. HalKo
Halko järjestetään 12.3. klo 17:00 Physicumissa, laitoksen kahvihuoneessa.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Meri Lindholm päätti kokouksen kello 18:49.

_________________________

_________________________

Meri Lindholm

Maiju Palosaari

Puheenjohtaja

Sihteeri
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