MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Kumpulan kampuskirjasto, Gustav Hällströminkatu 2
AIKA: 23.4. klo 9.00
LÄSNÄ: Vivi Tarkka, poistui kohdassa 12.4
Varpu Savolainen
Tanja Palomäki
Iivari Laaksonen
Hanna Berg
Antti Nevalainen, poistui kohdassa 12.4
Aku Suoknuuti
Julia Viertola
Olivia Halme
Sari Aroalho
Kaisa Juntunen
Elli-Nora Kaarto
Aino Aalto
Eemil Becker, saapui kohdassa 6
Kiia Eerikäinen, saapui kohdassa 6.2
Sakari Sarjakoski, saapui kohdassa 6.2, poistui kohdassa 10
Eveliina Sirola, saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 12.4
Roope Heinonen, saapui kohdassa 8.3
Jessika Isomeri, saapui kohdassa 8.3
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohdat 9.3 Kandi-info, 9.4 Johtoryhmän halloped-haku, 11.13
Kesäsauna, 12.5 Yhteistyö Turun mantsalaisten kanssa, 12.6 Laulukirjojen sijainti.
Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen kokouksen työjärjestykseksi.
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään hallituksen kokouksen (9.4.2018) kokouspöytäkirja.
5. MiSo
Haalarimerkkimyynti kevätmarkkinoilla, Julia – tehty
Vappubudjetti, Julia - tehty
Seinäkartan kontaktointi, Aino ja Aku – tehty
Palautteet, Aku – tehty
Vappukyselylomake, Antti ja Aada – tehty
Suursitsi-ilmo, Julia – työn alla
Mahdollinen laskutussysteemi Lidliin, Aino – työn alla, ei luultavasti ole mahdollista
MaO-paidan hinnan selvittäminen, Iivari – siirtyy syksylle

6. Ilmoitusasiat
6.1 HYY:n toiminta-avustus
HYY:ltä on tulossa toiminta-avustusta 1410€. Tukisumma ei ole vertailukelpoinen
viimevuoden kanssa, sillä tämän vuoden tuki on tippunut. Työelämätoiminnan
kehittäminen auttaa jatkossa tuen saamisessa.
6.2 Sauna2 konkurssi (-160)
Konkurssipesää on alettu hoitamaan. MaO ei luultavasti saa maksettua varausta takaisin,
mutta saatavien määrä ilmoitetaan silti Sauna2:lle. Merkataan menetetty raha
miinukseksi.
7. Posti
Geo-lehti
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 2670,50€.
8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.
8.3 Taloudenhoitajan infopläjäys
Taloudenhoitaja Iivari kertoo, että viran arkeen kuuluu kulukorvausten ja laskujen
hoitaminen, joiden maksu tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Myös käteiskassan
(haalarimerkkimyynti yms.) siirtäminen MaOn tilille kuuluu rutiineihin. Loppuvuodesta
kaikki kootaan tilinpäätökseen.
Kysymyksiä taloudenhoitajalle:
Onko sulla ohjeita, mitkä kulut menee mistäkin budjetista? Vastaus: budjetissa on jopa
tapahtumakohtaisesti budjetoitu menoja, mutta yllättäviä menoja ei ole merkattu (esim.
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keittiöpyyhkeet). Keittiömestareille voisi antaa budjetin myös muille menoille kuin
ruualle.
Minkälaisia ongelmatilanteita saattaa tulla? Vastaus: miten taloudenhoito suunnitellaan
(esim korismaksujen nousu vei koko liikuntabudjetin). Tilinpäätöksen kokoaminen.
Haalarimerkit? Vastaus: pitää tietää MaOn omaisuuden määrä, esim haalarimerkit ja
laulukirjat. On tärkeää pitää tarkkaa kirjaa ja tarkistaa, että myydyt määrät ja saatu
rahasumma vastaavat keskenään.
Onko jotain mitä pitäisi kehittää? Vastaus: Budjettijaotteluja voisi katsoa uusiksi vuoden
lopussa, hieman suurpiirteisemmin voisi tehdä, sillä tulee kohtalaisesti yllättäviä menoja.
On aika paljon vanhoja kahvimaksuja, niistä voisi keskustella kokouksessa (esim. vanhoilta
vaihtareilta ei luultavasti tulla saamaan vanhoja kahvimaksuja) Tulevaisuudessa voisi olla
fiksua, että keskustellaan enemmän siitä, että mistä budjetista tämä rahamäärä menee ja
ylittyykö budjetti. Tappion välttämiseksi esimerkiksi tapahtumamaksutaulukot voisi laittaa
suoraan driveen, josta ne olisi helppo tarkistaa. Tietosuojalain kannalta vanhat
maksutiedot pitäisi poistaa, kun kaikki on maksettu. Sovitaan, että tästä eteenpäin
tapahtuman järjestäjä on velvollinen laittamaan maksuexcelin driveen. Keittiömestareille
olisi kiva pieni vuotuinen budjetti, jolla voi ostaa esim tiskiainetta ja -harjoja.
Jos saa kokouksen ulkopuolella lisää budjettia, sovitaanko se kokouksessa? Vastaus:
sovitaan.
KuMa-retkelle budjetoitu ilmavaraa, pitäisikö palauttaa takaisin osallistujille? Vastaus:
annetaan ylijäämä MaOlle.
Mistä näkee viimevuoden tapahtumiin käytetyt rahat? – Taloudenhoitajalla olevasta
tilinpäätöksestä. Trellon käyttö auttaa myös.
Voiko tapahtumajuomia hakea virosta? – Jotkut järjestöt hakevat ja jotkut eivät. Asiaa on
kehitetty paljon, Julia tarkistaa uusimmat säännöt. Jos tulee uutta tietoa, laitetaan
trelloon.
Muita huomoita: Vohvelibudjettiin on laitettu 300€ plussaa, joka on aika paljon, sillä ei ole
otettu huomioon ainesmaksuja. Saimme myös viime viikolla yhden sentin tippiä,
merkattiin tuloiksi. Älkää tehkö näin jatkossa, pliis.

9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Palautteenantajat tiedustelevat, olisiko MaOn mahdollista tarjota kahvia opiskelijoille
myös Geoportissa. Viime aikoina henkilökunta on antanut opiskelijoiden käyttää
kahvinkeitintä, kunhan paikalle on tuotu välillä kahvia ja maitoa. Mahdollisuus on, että
viedään vähän kahvia ja maitoa, ja lista, ja seurataan, miten tilanne etenee. Kenen
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vastuulle tulee kahvin ja maidon toimittaminen Geoporttiin? Keittiömestarit eivät
opiskele keskustassa, joten voisiko joku MaOn jäsen viedä kahvia ja kulukorvauttaa
MaOlta? Päätetään, että kevään aikana viedään Kumpulan kaapista kahvia ja maitoa ja
lista.
Palautteenantaja huomautti työelämäillan yksipuolisuudesta. Olisi ollut mukava kuulla
myös esimerkiksi luonnonmaantieteestä ja kulttuurimaantieteestä geoinformatiikan
ohella. MaO pahoittelee tapahtuman yksipuolisuutta. Työelämävastaava kertoo, että
gispainotteinen ilta ei ollut tietoinen ratkaisu, vaan monien sattumien summa. Lumakin
oli tulossa, mutta sairaustapaus esti vierailun. Muuten kaikki myötävät vastaukset
sattuivat olemaan gissiä. Toivottavasti ensi vuonna saadaan laajempi kattaus mantsan eri
aloja. Myös valtsikkatyyppejä olisi kiva kuulla. Ensi vuonna voi pyytää Ainon tuttua, joka
toimii Vantaan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana, kaupunkimantsalainen. Pistäkää
enemmänkin koodia ensi vuotta varten!
9.2 Kumpulan kirjaston kesäaukioloajat
Kirjat uhkaavat olla yhdellä henkilöllä koko kesän ajan. Täten ehdotetaan joidenkin
tentittävien kirjojen siirtämistä toiseen kirjastoon. Tanja ottaa tästä koppia ja laittaa
opiskelijoille kyselyä. Henkilökunnalla saattaa olla myös joitain lainaan saatavia kirjoja.
Tenttiakvaarion käyttö onnistuu keskustassa ja Kumpulan Examinarium siirtyy
Chemicumiin. Keskiviikkona on kirjaston kyselytunti, jonne voi mennä esittämään
kysymyksiä (infotkaa muille kuullut asiat, jos menette).

9.3 Kandi-info 7.5 klo 10-12
Tarkoitettu ensi vuonna kandia tekeville tai muille informaatiota kaipaaville. Infossa
käsitellään, mitä kandivuosi pitää sisällää. Jos on kysymyksiä, laittakaa viestiä
opintovastaaville, jotka välittävät tiedon Katariinalle.
9.4. Johtoryhmän halloped-haku
Joryyn haetaan toista jäsentä kaudelle, joka loppuu joulukuussa. Toivotaan, että uusi
jäsen voisi jatkaa myös ensi vuoden kaudelle. Haku päättyy 30 päivä ja HYY tekee
valinnan. Kandi- ja maisterivaiheen opiskelujutut liittyvät kumpikin tähän.
10. Vastaavat
Työelämävastaava: keittiömestarit hei, hoidatteko tutkimusiltaman tarjoilun? Hoidetaan,
budjetti on 100e. Mainostakaa kaikki tapahtumaa ruohonjuuritasolla, jotta saadaan
paljon opiskelijoita kuulemaan.
Tuutori- ja fuksivastaava: Perjantaina oli pienryhmäohjaajakoulutus. Tulossa on myös
tuutoriappro ja Kumpulan tuutorivastaavien hengailu. Kiva tutustua silläkin porukalla
paremmin. Järkätään myös elokuussa Vasaran ja MaOn tuutoreiden piknik, jotta
ryhmäydytään heidänkin kanssa ennen fuksien saapumista. Hallituksesta saatetaan ottaa
uudet kuvat pieneen punaiseen, katsotaan myöhemmin.
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Tilamestarit: Leffailta onnistui ja kesäsauna häämöttää tulevaisuudessa.
Varapuheenjohtaja: Olen vastannut palautteeseen, huomenna
tapahtumaturvallisuushenkilön koulutus. Ympäristösuunnitelma pitäisi katsoa läpi ja
päivätä se tälle vuodelle. On tullut positiivista palautetta siihen, miten meillä vastataan
palautteeseen.
Huvipäällikkö: approt meni hyvin ja kaikki liput haettiin. Järkättiin tuutoriaiset, oli
onnistuneet. Tänään sitsataan. Vappu näyttää hyvältä, baarikierrosbaareihin on soiteltu ja
ilmoitettu tulostamme.
Taloudenhoitaja: Ei uutta.
Liikuntavastaava: ”Ei mee hyvin”.
Keittiömestarit: Kaikki hallinnassa. Vappumunkkien paistossa saa tulla auttamaan
sunnuntaina. Melko vegaaninen brunssi tulossa, nam.
Opintovastaavat: Oltiin tiedekuntasaunassa, käytiin läpi eri juttuja. Hiekkaparkkikselle
suunnitellaan luonnontiedelukiota, siihen ei voida hirveästi vaikuttaa. Kokouksessa heräsi
kysymys, josko lukioon saisi opeharjoitusta. Ei luultavasti ole mahdollista, sillä tämä lukio
on kaupungin omistama, ei yliopiston.
Henkilökunnan ja opiskelijoiden väliselle tutustumiselle kaavaillaan jotain ensi vuodelle.
Jos tulee ideoita tähän liittyen, kertokaa opintovastaaville. Henkilökunnalla on huoli, ettei
opiskelijat ole aktiivisia luennoilla (esimerkiksi kysymyksiä ei esitetä). Jos on opintohuolia,
voi mennä myös Moision luo.
Muistutetaan tuutoreita siitä, että otetaan myös opintoasioista koppia ensi syksynä.
Infotkaa esimerkiksi kirjatenteistä ja järkätkää lukupiirejä. Koittakaa kitkeä löysäily pois.
Ensi syksynä voisi pitää myös ”syvennytään weboodin saloihin” -tapaaminen fukseille, tai
muutakin informaatiota. Informoikaa myös ensi syksyn fuksienkkukurssia paremmin, tänä
vuonna oli tiedonkulkuongelmia (ei tuutoreista johtuvia).
8.6. on mantsan opintosuunnittelupäivä, johon Aino-Maija ja Kaisa lupautuivat
menemään, mutta kaksi muuta olisi vielä hyvä saada mukaan. Koko mantsan
henkilökunta pitää tehosuunnittelupäivän, jossa mietitään ensi vuotta. Laittakaa
kehitysehdotuksia ja -ideoita Aino-Maijalle ja Kaisalle.
Mantsalle on tulossa hyvin opiskelijoita niin kandi- kuin maisterivaiheeseenkin.
Maistereiden tuutorointi on vielä kysymysmerkki. Kaisa ja Aino-Maija ovat saaneet
kyselyä siitä, että miksi niin moni on lähtemässä muualle maisterivaiheeseen. Puheet
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eivät välttämättä heijasta totuutta, mutta maisterivaiheen koulutusta vaihtaneille
laitetaan kyselyä, että miksi vaihdetaan ja mitä voitaisiin tehdä toisin.
Retkivastaavat: Pitäisi kirjoitella mantuun kumaretkijuttua, vapun jälkeen ruvetaan
suunnittelemaan vaellusretkeä. Meille on välitetty tieto, että vaellusretki järjestetään sillä
viikolla, jolloin on fuksipiknik. Silloin on tänä vuonna tuutorikoulutus, joten joudutaan
järjestämään muuna ajankohtana.
IT-vastaava: TKO-älyllä on Ukko-palvelu, jota voisi käyttää uusien nettisivujen
tekemisessä. Laitokselta ei luultavasti saa mitään palvelinta. It-vastaava on sitä mieltä,
että kannattaa maksaa muutama euro palvelemisesta. Pääsykoevinkkijuttu on päivitetty.
Linkki ruotsinkieliseen sanastoon on tulossa, työelämäpankki olisi hyvä. Blogin kehitys on
työn alla edelleen. Yhteistyökumppanilogot tulivat etusivulle.
Puheenjohtaja: Olen järkkäämässä mao-vasarasitsejä ja tietosuojakoulutus on käyty.
Työn alla on tietosuojaselvitykset (esim. kun kerätään tietoja sitsejä varten, kenelle tiedot
menevät). Seuraavassa kokouksessa tästä lisää. Pinnalla ovat olleet opintoasiat.
Sihteeri: Ei uutta.
Matluvastaava: yleensä kaikilla mantsan tuutoreilla on ollut klusseavain. Tänä vuonna
tuutorit eivät kuitenkaan saa avaimia, sillä kenenkään muunkaan ainejärjestön tuutoreilla
ei ole. Onneksi monilla mantsan tuutoreista on jo avain hallituksen kautta.

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 MaO-Vasarasitsit 23.4.
Tulossa tänään. Kaikki hallussa. Vasaralaisia 1/4, MaOlaisia 3/4
11.2 Vappu-Hoplop 23.4.
Tulossa tänään.
11.3 Tutkimusiltama 25.4.
Tulossa. Päätettiin 100€ budjetti viime kokouksessa. Hypetetään tapahtumaa
ruohonjuuritasolla, esim Whatsapp-chateissa.
11.4 Megaspora 25.4.
Tulossa.
11.5 KJYV 27.4.
Tulossa. Infoa tulossa tänään. Mao ja Synop pitää rastia yhdessä, Synopilta on
vastuuhenkilö
11.6 Maolympialaiset – budjetti 28.4.
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Myönnetään 40€ budjettia, jotka maksetaan potentiaalituotoista (pitää ottaa seuraavassa
budjetissa huomioon potentiaalitulot).
11.7 Vappu
Baarit hommattu, vappu on tulossa. Viimeiselle (30.) päivälle tulee aikataulu ja kartta. On
tullut toivetta, että voisi tehdä jotain ulkoilma-aktiviteettia. Koitetaan saada
tapahtumaan.
11.8 Sulkisturnaus 9.5.
Tulossa.
11.9 MaO-EGEA -hengailu 9.5.
Pidetään 9.5. Bondaillaan aktiivien kesken ja mietitään tulevaa syksyä.
11.10 Lammi-viikonloppu 18.-20.5.
Facebook-tapahtumaa tehty, majoitushommia selvitellään.
11.11 Suursitsit 25.5.
Työn alla. Palataan asiaan Vasara-MaO sitsien jälkeen.
11.12 Täyskaato 27.5.
Koffin puistossa? Tilamestarit tuovat pressun.
11.13 Kesäsauna
Heinäkuun lopussa tai elokuun alussa? Lauantaipäivä olisi hyvä (28.7. tai 4.8.) laitetaan
heinäkuu etusijalle.
11.14 Menneet tapahtumat: Kumpulan speksi 14, työelämäilta 48, Kumpulan
kevätmarkkinat 300, käytävävohvelit 125, tilamestarien leffailta 34, haalarimerkkiompelu
35, frågesport 10, hesarin appro 63. Tilamestarien leffaillalle myönnettiin 30€ budjetti
(katso paljon oli viime pöytäkirjassa), haalarimerkkiompelulle 15€
12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Korisvuoro
1000€ lasku Unisportin tilavarauksesta tuli, josta laitos maksaa puolet. Keskustelussa
heräsi kysymyksiä siitä, miksi vain koriksesta pitää maksaa, voisiko kahta vuoroa pitää
peräkkäin, voidaanko vuoroja siirtää, voidaanko reippailijoilta periä pientä
lukukausimaksua, voisiko kaikista lajeista maksaa, voisiko kilpailullisista lajeista maksaa
ennemminkin kuin höntsälajeista ja voisiko reippailijoille hankkia sponsoria. Sponsorin
kannalta paitoihin ja haalareihin voitaisiin painattaa logot. Vanhukset haluaisivat perustaa
myös oman alumnivuoron, joka olisi erillään MaOn vuoroista. Nyt viiden päivän sisään
pitäisi varata uudet tilat. Nykyistä vuoroa ei haluta jatkaa, sillä vuorosta ei haluta maksaa
tuhatta euroa puolelta vuodelta. Sovitaan, että varataan nyt 13-14 vuoro, jonka voi vaikka
syksyllä perua ja päätetään myöhemmin mitä lajia pelataan milläkin vuorolla. Lähdetään
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testaamaan jotain uutta maksusysteemiä, ettei koris ole ainut maksullinen vuoro.
Palataan asiaan myöhemmin.
12.2 Haalarimerkkikisa
Ehdotetaan, että skipataan haalarimerkkikisa tältä keväältä, sillä merkkejä on jo paljon.
Ilmoitetaan, että tänä vuonna ei järjestetä kisaa, mutta jos on superhyvä ehdotus, niin
laita koodia.
12.3 Kalustetuki
Toivotaan naulakoita lisää sohville, HYYltä saisi tukea. Ottaako joku koppia? Siirretään
myöhemmäksi. Roskiksille haluttaisiin tehdä jotain myös. Arkkitehdeiltä kannattaa kysyä
mielipidettä.
12.4 Klusterin vuorot orientoivalla viikolla
Leppisvastaavalle on ilmoitettu, että MaO haluaa käyttää Klussea orientoivaa viikolla. Ei
ole tullut vielä vastausta.
12.5 Yhteistyö Turun mantsan kanssa
Koomassa tuli puhetta, että olisi kiva järkätä jotain yhteistapahtumaa Turun ja Helsingin
mantsan välillä. Kaikille avoin tapahtuma, jossa voisi kohdata. Esimerkiksi syksylle voisi
järkätä, koska keväällä kooma. Esimerkiksi yhteissitsit, ideoita otetaan myös vastaan.
Varpu voi toimia yhteyshenkilönä. Turussa on bilsa ja mantsa yhdessä, ja mantsa on aika
varjossa, joten olisi kiva saada mantsatapahtumaa turkulaisille!
12.6 Laulukirjojen sijainti
Supan kaappiin ei mahdu enempää, joten laulukirjoja pitäisi säilyttää jossain muualla.
Laulukirjat pitää myös laskea. Sovitaan, että laulukirjat siirretään Outilta taloudehoitajalle
kesän aikana. Palataan asiaan myöhemmin.
13. MiSo
Saatavien määrä Sauna2 - Iivari
Ohje tapahtumamaksuista - Julia
Tarjottavien ostaminen Virosta - Julia
Kahvi ja maito + lista keskustaan - Aku
Kesäkirjasto - Tanja
Hallitusesittely pieneen punaiseen - kaikki
Haalarimerkkikisainfo - Julia
Laulukirjojen lasku - Julia ja Outi
Suursitsi-ilmo, Julia

14. Seuraavat kokoukset
14.1 Kevään viimeinen HalKo
Torstaina 10.5. 15.30 Ainolla.
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15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.25.
____________________________________
Julia Viertola, puheenjohtaja
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