MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS
PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 18.1.2018 klo 18.00
LÄSNÄ: Iivari Laaksonen
Sari Aroalho
Tanja Palomäki
Kia Eerikäinen
Jouko Lappalainen
Jussi Torkko, poistui kohdassa 9.5
Aino Aalto
Elli-Nora Kaarto
Vivi Tarkka
Aada Koivuranta
Antti Nevalainen
Jessika Isomeri
Jasmiina Myllys
Hanna Berg
Aku Suoknuuti
Eveliina Sirola
Topias Tanska, poistui kohdassa 11.3
Julia Viertola
Olivia Halme
Marisofia Nurmi
Sakari Sarjakoski

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
2.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sakari Sarjakoski ja Sari Aroalho
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3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdat 9.5 Opintoterveiset, 11.10 Topgunlenttis, 10.16 Lammiviikonloppu, 10.17
KuMa-retki, 10.18 menneet tapahtumat: laitoksen pikkujoulut, 13.2 Kevätkokous ja kohta 11.2
Haalarimerkkiompelu siirrettiin kohtaan 10.15. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
muutosten jälkeen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.
5. MiSo
Aiemmin sovittuja asioita ei ole.
6. Ilmoitusasiat
6.1 Kokouskäytännöt
Hallitus kokoontuu kahdesti kuukaudessa, joista toinen on hallituksen kokous ja toinen kuukausikokous,
jossa aktiivit raportoivat toimistaan. Tulevista kokouksista ilmoitetaan viikko etukäteen. Kaikki kokoukset
ovat avoimia MaO:n jäsenille, ja jäsenillä on äänioikeus kaikissa kokouksissa. Tulevana vuonna pyritään
aktivoimaan jäseniä entistä enemmän osallistumaan kokouksiin.
6.2 Yhteydenpito ja tiedotus
Käytössä on Hallitus ja aktiivit -Facebookryhmä, jossa tapahtuu hallituksen ja aktiivien välinen keskustelu.
Tarpeelliset asiat julkaistaan MaO Ry:n Facebooksivuilla sekä sähköpostilistalla suomeksi ja englanniksi.
Hallituksella on myös oma WhatsApp-ryhmä, jossa ei tehdä päätöksiä. Myös joidenkin aktiivien lisäämistä
ehdotettiin hallitus-WhatsAppiin. Aiheeseen palataan ajankohtaisempana hetkenä, jos tarvetta. Trello
otetaan aktiivisesti hallituksen käyttöön. Julia laittaa Trellon tunnukset jakoon hallitukselle.
6.3 Keittiön ja sohvien perinteinen siivous
Keittiön ja sohvien siivous hoituu keittiömestareiden, huvipäälliköiden, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimesta. Päätetään myöhemmin kuka siivoaa mitäkin.
6.4 Nimenkirjoitusoikeudet
Nimenkirjoitusoikeudet poistetaan edellisiltä viranhaltijoilta ja siirretään nykyisille. Nimenkirjoitusoikeuden
saa puheenjohtaja Julia Viertola, varapuheenjohtaja Aku Suoknuuti, taloudenhoitaja Iivari Laaksonen ja
sihteeri Olivia Halme.
6.5 Klusterin siivousvuorot
Klusterin siivousvuorot ja vastuut ovat viikoilla 9 hallitus, 18 aktiivit, 27 huvityöryhmä, 36 tuutorit ja 45
aktiivit.
7. Posti
Postikortteja
Vapaa Radikaali -lehti
Natura -lehti
Kehitys -lehti
Kaksi Terra -lehteä
Kaksi Geo -lehteä
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Kutsu Moodin 50 vuosijuhlille (Jessika ja Aku)
Kopioniini Oy:n lasku ja maksukehotus
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo 2896,80
8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä
8.3 Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen
Tilinkäyttöoikeus on edellisellä taloudenhoitajalla Elisa Hanhirovalla, kunnes tilinpäätös on tehty. Tämän
jälkeen käyttöoikeuden saa taloudenhoitaja Iivari Laaksonen ja puheenjohtaja Julia Viertola.
8.4 Taloudenhoitajan menojen hyväksymiskäytäntö
Taloudenhoitaja tuo omat kulukorvaukset kokoukseen hallituksen hyväksyttäviksi.
8.5 Kumpulan potentiaali
Tapahtuma tuotti viime vuonna voittoa, mutta maksujärjestely on vielä kesken. Kumpulan potentiaalilta on
tulossa MaO:lle tuloja, joita ei ole merkattu budjettiin. MaO:n osuus tapahtuman tuloista on noin 8%.
8.6 Keittiön asiat
Keittiöön kaivataan uusia siivousvälineitä, kuten uusi rätti, tiskiharja, keittiönsiivousaine ja pesuainetta
kahvinkeittimelle. Rättejä saa Loimulta. Jääkaappi tulee tyhjentää ja siivota perusteellisesti
(keittiömestarit). Keittiömestareille myönnetään 10 euron budjetti siivousvälineiden ostoon.
9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Toivottiin kauramaitoa joululoman aikana. Asia on hoidettu.
9.2 Opintopalautteen purku
Emil keräsi ennen joulua opintopalautetta. Opintopalautteen purun ajankohta alustavasti jokin perjantaiiltapäivä tulevilla viikoilla.
9.3 Opintokokonaisuusinfo
Työn alla. Opintokokonaisuusinfo tulossa helmikuun aikana.
9.4 Kannanotto maisteriseminaarin tiedottamisesta
Maisterivaiheen opiskelijoille tuli uusi tieto kurssin aikatauluista päivää ennen kurssin alkua. Weboodissa oli
väärä info puoli vuotta, ja tähän kaivataan MaO:n virallista kannanottoa. Kokouksessa keskusteltiin myös
kandivaiheen kurssien tiedotusongelmista, ja päätettiin liittää ne kannanottoon. Kannanoton
julkaisukohteeksi pohdittiin sähköpostilistaa ja Facebookryhmää, sekä jonkin korkeamman opintoihin
liittyvän tahon tiedotuskanavaa. Asiasta keskustellaan lisää MOT:n kanssa, jonka jälkeen aletaan tekemään
kannanottoa. Tanja ottaa yhteyttä MOT:iin.
9.5 Opintoterveiset
Aino-Maija laittoi MOT:iin terveiset johtoryhmän kokouksesta: Maantieteen kandivaiheen kenttäkurssia
varten on saatu enemmän rahaa, sillä kulut ovat kasvaneet. Henkilökunta pyytää kurssitoiveita
opiskelijoilta. Opintovastaavat laittavat kyselyä kurssitoiveista, joista välitetään tietoa MOT:lle.
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10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1 Haalaribileet ja kehärataralli 3.2.
Tulossa.
10.2 Laskiainen 13.2.
Tulossa. Vielä hieman epäselvyyksiä aikatauluista kurssien takia, mutta asianomaiset hoitavat asian.
Huvipäälliköt ja keittiömestarit konsultoivat toisiaan. Keittiömestarit vastuussa laskiaispullista. Tapahtuman
mainonta on aloitettu.
10.3 Mao-MK-sitsit 21.2.
Ilmeisesti tulossa, odotetaan yhteydenottoa MK:lta.
10.4 Hallitusappro
Tarkoituksena on kiertää noin 5-6 hallituslaisen asuntoja. Tapahtumaan osallistuvat hallitus ja aktiivit.
Tapahtuman vastuu varmistetaan. Ensisijainen ajankohta maaliskuu, mietitään lähempänä tarkemmin.
10.5 Vuosijuhlat 10.3. ja sillis
Tulossa, suunnitelmat käyntiin lähiaikoina.
10.6 KOOMA 22.-24.3. Oulussa
Lisätietoa tulossa tammikuun aikana.
10.7 Jääkausibileet 25.2.
Tulossa. Opiskelijoiden ja alumnien yhteiset bileet.
10.8 Helsinginkadun appro
Tulossa, päivämäärä ei vielä tiedossa.
10.9 Käytävävohvelit
Keväällä fuksien ja keittiömestareiden, syksyllä kakkosten (eli kevään fuksien) ja keittiömestareiden
vastuulla. Keittiömestarit organisoivat toimintaa. Tulossa maaliskuussa.
10.10 Kumpulan yhteiset kevätmarkkinat
Vasta mietintävaiheessa. Huhtikuussa järjestettävä laitoksen yhteinen tapahtuma, jossa esimerkiksi
haalarimerkkimyyntiä ja kirpparimeininkiä.
10.11 Vappu
MaOlympialaiset tulossa. Viime vuonna tuli palautetta ohjelman järjestämisestä sisätiloissa. Pidetään gallup
siitä, mitä MaOlaiset haluavat tehdä.
10.12 Kevään kulttuuritapahtumat
Ehdotettu jotakin matalan kynnyksen ruokatapahtumaa, johon voisi sisällyttää esimerkiksi peli-illan.
Pohditaan myöhemmin lisää.
10.13 Täyskaato
Lammin jälkeisenä viikonloppuna.
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10.14 Kesäpäivä
Aikataulu myöhemmin
10.15 Haalarimerkkiompelu 6.2.
Jasmiina järjestää. Fukseille matalan kynnyksen hengailuilta, jossa ommellaan merkkejä tuoreisiin
haalareihin. Myönnetään 20 euron budjetti eväisiin.
10.16 Lammiviikonloppu
Tulossa. Fuksien Lammin kenttäkurssin väliviikonloppu, jolloin vanhemmat opiskelijat tulevat viettämään
viikonloppua fuksien seuraksi Lammille. Toukokuun lopulla, päivämäärä epävarma.
10.17 KuMa-retki
Tulossa. Yleensä ollut huhtikuun alussa, päivämäärä vielä auki.
10.18 Menneet tapahtumat:
joulusauna 53, International Party 48, glögit 74, pikkujoulut 100, Hyvän mielen sitsit 131, hallituskaronkka
27, Matrix-klussehengailu 46, laitoksen pikkujoulut 7
11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Blogi
11.1.1 Blogin kirjoitusoikeudet
Kirjoitusoikeudet on otettu pois vanhalta hallitukselta ja oikeudet on annettu uudelle hallitukselle.
11.1.2 Muutokset nykyiseen blogiin
Päivitetään vanhaa blogia mukavammaksi. Päivitysehdotuksia ovat: uudet säännöt näkyviin blogiin,
hallituksen lyhyt esittely ja kuvat hallituksesta (kaikki hallituksen jäsenet kirjoittavat lyhyehkön esittelyn
itsestään sekä virastaan, kuvat otetaan ennen seuraavaa kokousta), selitykset aktiiviviroille (lyhyt
virkakuvaus ja viranhoitajan nimi), kulukorvauslomake löydettäviin, opintoasioiden päivitystä blogiin
(opintovastaavat), liikuntavuoroja (ei vielä tiedossa), MaO:n Instagram-tilin linkittäminen blogiin ja IRCkanava hieman enemmän taka-alalle. Tapahtumista olisi mukava kirjoittaa pieniä postauksia blogiin, jolloin
MaO:n toiminta avautuisi entistä paremmin esimerkiksi tuleville opiskelijoille.
11.1.3 Uudet nettisivut
Uusia nettisivuja ollaan pohtimassa. Sakarilla on omistusoikeudet maantieteenopiskelijat -nimiseen
domainiin. Oikeudet domainiin siirretään Sakarilta MaO:lle. Roope on valmis selvittelemään nettisivuasiaa,
palataan aiheeseen myöhemmin.
11.2 Korisvuoron maksu
Korisvuoro on MaO:n jäsenille ainut maksullinen liikuntavuoro. Syksyllä 2017 maksut ovat kuitenkin
kaksinkertaistuneet 400 eurosta 800 euroon (kevään 2018 lasku tulee oletettavasti olemaan noin 900e).
Laitokselta on haettu tukea korisvuoron maksuun, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Päätettiin, että MaO
sponsoroi nousseen 400 euron osuuden syksyn 2017 korisvuoroihin. Jos laitokselta saa tukea 400e, MaO ei
sponsoroi ollenkaan, mutta jos laitoksen tuki tulee olemaan alle 400e, MaO maksaa jäljelle jäävän summan.
(esimerkiksi laitoksen maksaessa 300e MaO maksaisi jäljelle jäävän 100e, jolloin nousseen osuuden maksu
jakautuu laitokselle sekä MaO:lle.)
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11.3 Uuden lipun tilaus
Vuosikokouksessa keskusteltiin uuden lipun ostosta Flagmore Oy:lta. Hinnaksi tulisi 300-400e.
Sponsorisopimuksesta on ollut puhetta: haalareihin painettaisiin Flagmore Oy:n logot esimerkiksi
seuraavaksi neljäksi vuodeksi, jolloin lipusta saisi alennusta. Sakari saa valtuuden kertoa
sponsoriehdotuksesta firmalle. Palataan asiaan myöhemmin.
11.4 Klusterin kulkuluvat ja koulutus
Kulkuluvat myönnetään uudelle hallitukselle, Sanna Kujalalle (kv-tuutori), Eemil Beckerille (tilamestari),
Roope Heinoselle (tilamestari), Aada Koivurannalle (huvipäällikkö), Elli-Nora Kaartolle (keittiömestari),
Reetta Lehdolle (keittiömestari), Iiris Vilolle (kv-vastaava) ja Kia Kivisillalle (kv-vastaava). Syksyn 2018
tuutoreille kulkuluvat myönnetään syksyllä. Koulutuspäivämäärät uusille avaimellisille ovat 24.1., 26.1. ja
30.1. klo 17.30 ja 19.00 ja vanhoille avaimellisille 23.1., 25.1. ja 29.1. klo 18.00 ja 19.00.
11.5 Klusterivaraukset
Julia laittaa tunnukset jakoon hallitukselle.
11.6 Alina-koulutukset
Ilmoittautuneiden määrä näyttää hyvältä. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 17 ja vielä muutama pitäisi tulla
lisää.
11.7 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Puheenjohtaja toivoo, että yhteistyö muiden järjestöjen, kuten EGEA:n, Vasaran, Maanmittareiden ja Myyn
kanssa jatkuu edelleen. Lisäksi herätellään yhteydenpitoa muihin maantieteilijäjärjestöihin Suomessa ja
pyritään osallistumaan esimerkiksi heidän vuosijuhlille. Loimu on edelleen tärkeä yhteistyökumppani, jonka
kanssa yhteistyön toivotaan jatkuvan.
11.8 Haalarit
Haalarit ovat saapuneet kampukselle ja ne haetaan Suppaan perjantaina 19.1. tai maanantaina 22.1.
Hinnaksi vahvistui 4,7 euroa. Haalarit saa hakea vasta kun ne on maksettu. Jessika hoitaa maksuinfon
fukseille.
11.9 Työelämäasiat
Työelämävastaavat pyrkivät saamaan sponsorisopimuksia yritysten ja liittojen, kuten Voima ja TEK kanssa.
Työelämäilta on suunnitteilla (viimevuonna toteutettu alumnivastaavan kanssa, joten työelämävastaavat
ottavat yhteyttä Outiin). Tapahtuma on todettu hyödylliseksi viime vuonna, joten sitä halutaan jatkaa
tänäkin vuonna. Paikalle saapuu alumneja puhumaan heidän omista työtehtävistään. Illan jälkeen vapaata
saunomista ja oleskelua. Paikaksi on ehdotettu Sivistystä ja ajaksi alustavasti huhtikuun alkupuolta.
Suunnitteilla on myös ”tutkimuskahvit”, jossa kerrotaan kampuksen eri tutkimuksista. Tämä on koettu
tarpeelliseksi, sillä esimerkiksi monet gradut linkittyvät laitoksen tutkimusryhmiin. Tapahtuma tarjoaa myös
verkostoitumismahdollisuuksia. Tapahtumassa kuullaan eri tutkimusryhmien pieniä puheenvuoroja heidän
omilta aloiltaan. Paikaksi on ehdotettu Porthanian Urbariumia. Ajankohtana alustavasti huhti-toukokuu.
Työelämävastaavat hoitavat asiaa.
Työelämäekskursiotoiveista kyselyä Facebookiin.
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Budjettia työelämävastaaville pyydetty. Palataan asiaan myöhemmin.
11.10 Topgunlenttis
Joulukuun 2017 Topgunlentistä sponsoroidaan 24 eurolla.
12. MiSo
Trellon tunnukset hallitukselle jakoon – Julia
MOT:iin yhteydenotto kannanoton tiimoilta – Tanja
Haalarimerkkiompelun mainostus – Jasmiina
Liikuntavuorojen maksaminen – Julia ja Sari
Blogin päivittäminen - Roope
Uuden nettisivun omistusoikeudet MaO:lle – Sakari ja Roope
Flagmore Oy:n sponsoriehdotus – Sakari
Infoa hallituksen ulkopuolisille klusterikoulutuksesta – Julia
Klusterivaraustunnukset jakoon hallitukselle – Julia
Haalarinmaksuinfo fukseille – Jessika
Työelämäekskursioista kysely Facebookkiin – Marisofia ja Sakari
Keittiön ja sohvien siivous – Keittiömestarit, huvipäälliköt, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
Hallituksen kuvaukset nettiin (lisätietoa tulossa pian) - kaikki

13. Seuraavat kokoukset
13.1 Kuukausikokous
to 1.2. 18.00 Geopiste, Physicum
13.2 Kevätkokous
ke 28.2. 17.00 Geopiste, Physicum

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

________________________________________
Julia Viertola, puheenjohtaja

________________________________________
Olivia Halme, sihteeri

________________________________________
Sari Aroalho, pöytäkirjantarkastaja

________________________________________
Sakari Sarjakoski, pöytäkirjantarkastaja
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