MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS
PAIKKA: Physicum, maantieteen kokoushuone A115
AIKA: 27.9.2018 klo 17.30
LÄSNÄ:
Olivia Halme
Aino Aalto
Jouko Lappalainen
Eveliina Sirola
Vivi Tarkka
Antti Nevalainen
Tanja Palomäki
Sari Aroalho
Iivari Laaksonen
Aku Suoknuuti
Joonatan Reunanen
Kirsi Ylinen
Jessika Isomeri
Tiia Björk, poistui kohdassa 7
Sanni Häkkinen
Roope Heinonen
Teemu Lindén, poistui kohdassa11.2
Tuuli Pfeifer
Onni Pörhölä
Ella Kimari
Jaisa Nykänen, poistui kohdassa 12
Vilma Kaukavuori
Oula Inkeröinen
Julia Viertola
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.41.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohta 11.8 Facebook-tapahtumien julkisuus. Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen
kokouksen työjärjestykseksi.
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään kuukausikokouksen (6.9.2018) kokouspöytäkirja.
5. MiSo
MaOn uusi lippu, Vivi – työn alla
Ympäristömäärärahan kohteen etsintä, Aku – tehty
MaOlle infoesite, Olivia – työn alla
MaOn logo klusselle, Vivi ja Aino – tehty
Engl. nimikkeet uusille nettisivuille, Olivia – työn alla
Matrix-hengailu, Antti Sankari – tehty
Tietosuojavastaavuus tietosuojadokumentteihin, Julia – tehty
Mantujen säilytys laitoksella, Julia – työn alla
Yhdenvertaisuussuunnitelma, Aku ja Julia – tehty
Laulukirjojen laskeminen, Outi ja Iivari – työn alla
6. Ilmoitusasiat
6.1 Halloped-haku
Haku on päällä 8.10. asti. On tärkeää, että johtoryhmässä on opiskelijoita. Tällä tavoin pystymme
mahdollisimman helposti vaikuttamaan opetusasioihin. Tanja tekee muutaman mainoksen.
6.2 MaO ry:n uudet jäsenet
Hyväksytään MaO ry:n uudet jäsenet.
6.3 Vuosijuhlakutsut
TKO-äly vuosijuhlille edustamaan Jessika. HYY:n 150-vuosijuhlille Julia ja Aku.
6.4 Matlun tervehdys
Matlulta (Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen
edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö) on tässä kokouksessa esittäytymässä Jessika ja Tiia. Olemme
poikkitieteellinen järjestö, meiltä on melkein jokaiselta alalta. Jos haluatte mukaan toimintaan,
marraskuun loppupuolella järjestetään iltama tätä varten. Toiminta sopii kaikille opiskelijoille
fuksista vaariin.
7. Posti
Geo-lehti
Kehitys-lehti
Natura-lehti
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 4223,06€.
8.2 Taloudellinen tila
Taloudellinen tila on erittäin hyvä
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8.3 Taloudenhoitajan kulukorvaukset (-84,55€)
Iivari haluaisi kulukorvauttaa pesismailapussin ja fuksiaisten reippailurastin tarvikkeet 84,55€.
Hyväksytään.
9. Opinnot ja työelämä
9.1 Palaute
Palautteenantaja on ehdottanut MaOn hallitus ja aktiivit -Facebook-ryhmän kansikuvan
vaihtamista hieman neutraalimman sävyiseksi keltaisesta. Aku muokkaa kuvaa MaOn
värimaailmaan sopivammaksi.
Palautteenantaja tiedustelee, miksei sohvilla ole enää Hesaria. Hesari tulee kyllä osastolle, mutta
vahtimestari jättää sen valopihan päähän, kuten aina ennenkin. Jos Kumpulaan tullessa
huomaatte Hesarin valopihan päädyssä, tuokaa se sohville.
9.2 Kehitysmaantieteen opetus
Sari on jutellut Pian kanssa kehitysmaantieteestä. Moni mantsalle hakijoista haki tänne
opiskellakseen kehitysmaantiedettä, mutta nyt sitä ei kuitenkaan ole saatavilla. Pia ei ole kuullut,
että mantsalla on opiskelijoita, jotka haluaisivat opiskella kyseistä alaa. Meidän tulee ottaa
yhteyttä Sami Moisioon, jotta saadaan audienssi. Tämän avulla voisi esimerkiksi olla mahdollista
saada maisteriprofessori kehitysmaantieteelle. (Juuri tällaisiin asioihin pystyy vaikuttamaan
hallopedina.) Tanja: Ongelma on siinä, että Moision mielestä meillä on jo kehitysmaantieteen
opetusta. Meidän pitää siis selkeästi ilmaista, millaisia kursseja tai opetusta haluamme.
Esimerkiksi kyselyissä ei näy ollenkaan, että opiskelijat haluavat opiskella kehitysmaantiedettä.
10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1 Fuksiseikkailu 28.9.
Tulossa.
10.2 Peli-ilta 1.10.
Tulossa.
10.3 Limeksen appro 3.10.
Tulossa.
10.4 MaOn museoilta 5.10.
Tulossa.
10.5 Fuksisitsit 9.10.
Tulossa.
10.6 Fuksimökki 12.-14.10.
Tulossa.
10.7 Myy-MaO-sitsit 30.10.
MYY järjestää Alinassa MYY:n alinavuorolla. Koitetaan saada joku kiva teema, viestiä aiheesta
laitettu MYY:n järkkääjille.
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10.8 Käytävävohvelit 19.10.
Tulossa, alkaa noin klo 11-12 ja jatkuu muutamia tunteja.
10.9 Maantieteen päivät 25.-26.10.
Tulossa. Jos tulet nakkeilemaan, pääset ilmaiseksi.
Onko turkulaisten yhteistyö edennyt ollenkaan? Yhteistyö on työn alla, turkulaiset voisivat tulla
tänne maantieteen päivien aikaan. (Egea suunnittelee minivaihtoa turkulaisten kanssa, lisätietoa
saa Oskarilta)
Jos joku haluaa majoittaa opiskelijoita, ottakaa yhteyttä Eveliinaan. Majoitusta tarvitaan 1-2
henkilölle 1-2 yöksi. Katsokaa tapahtumakuvaus netistä ja sähköpostista.
10.10 Koe Kampus 25.10.
HY:n tapahtuma lukiolaisille, jossa lukiolaiset pääsevät tutustumaan kampuksiin ja
koulutusaloihin. Jos joku pääsisi pitämään standia, olisi hyvä. Jos haluat mukaan, ilmoita Julialle.
10.11 Matrix-hengailu 19.10
Hengataan yhdessä matikan opiskelijoiden kanssa Klusterilla.
10.12 Menneet tapahtumat: tutustumisbileet 118, aktiivimökki 14, fuksipesis 48, fuksiaiset 107,
matlun opiskelijahuonesuunnistus 25, luma-retki 51, darrapurilainen 26.
11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Ympäristömäärärahan lahjoitus (-50€)
Meillä on käytössä vuosittain 50€ määräinen ympäristömääräraha. Aku on valinnut viisi
kohdevaihtoehtoa: Suomen luonnonsuojeluliiton soiden suojelu, Suomen luonnonsuojeluliiton
sademetsien suojelu Madagaskarilla, WWF ilmastonsuojelu, Greenpeace yleinen lahjoitus,
Naisten pankki (naiselle ammatti, perhelle kotieläin, naisten koulutus vaikuttaa suoraan
perhekokoihin ja ympäristöratkaisuihin kehittyvissä maissa).
Äänestys suoritetaan silmät kiinni, ja Aku toimii ääntenlaskijana. Ensimmäisellä kierroksella
äänestetään kaksi parasta, toisella kierroksella voittaja. Toiselle kierrokselle etenivät Suomen
luonnonsuojeluliiton soiden suojelu ja Naisten pankki. Voittajaksi äänestettiin äänin 13-11
Suomen luonnonsuojeluliiton soiden suojelu. Ympäristömääräraha lahjoitetaan soiden suojeluun
Suomessa.
11.2 Yhdenvertaisuussuunnitelma
Aku laittoi luonnoksen yhdenvertaisuussunnitelmasta MaOn hallitus ja aktiivit -Facebookryhmään eilen. Suunnitelma hyväksyttiin oikolukemisen jälkeen MaO ry:n
yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Tulevaisuudessa hallituskauden vaihteen perehdytyksessä vanha
ja uusi yhdenvertaisuusvastaava käyvät läpi suunnitelman, ja palautteen ja ilmenneiden
ongelmien perusteella kehittävät suunnitelmaa. Suunnitelma päivitetään kevätkokouksessa.
Syrjinnästä vapaa alue: Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaavat yhteistyössä Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu, Vammaisfoorumi,
Ihmisoikeusliitto, Seta, Nuorisoyhteistyö Allianssi ja oikeusministeriö. Julistautuminen ei ole
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mihinkään sitova eikä poliittinen, saadaan merkki, joka voidaan laittaa esimerkiski sohville. MaO
ry julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
MaOn Facebookkiin laitetaan päivitys aiheesta ja merkistä.
11.3 Jodel-asia
Mantsalaisista on tullut röyhkeä kuva esimerkiksi Limeksen fuksisitseillä, ja aiheesta nousi
pienimuotoinen haloo Jodelissa. Tilanne eskaloitui nopeasti, ei kannata pahoittaa liikaa mieltä
tästä. Suurin osa Kumpulasta ei ole mantsavastaisia, jätetään Jodel omaan arvoonsa.
Tulevaisuudessa ei mielellään töhritä laulukirjoja tai kirjoitella ikäviä juttuja Jodeliin.
11.4 MaO:n uusi lippu
Lippu puuttuu, uusi tanko ja kantovyö on jo. Viimeisin tarjous Flagmoretla on logo haalareihin
neljäksi vuodeksi – lippu ilmaiseksi. Vivi ottaa uudestaan yhteyttä ja kysyy tarjouksesta.
Ostettaessa lipun hinta olisi n 480e. Tässä tarjouksessa sitouduttaisiin maksamaan logon painatus
haalareihin (noin 50€ vuodessa, jolloin hinnaksi tulisi 200€). Heräsi kysymys, voimmeko
juridistisesti tehdä 4v sopimuksen? Julia tarkistaa asian, mutta sopimukselle ei pitäisi olla mitään
esteitä. Muistakaa Uusi Seelanti, Sakella on päivitetty versio lipusta. Vivi ja haalaritiimi jatkaa tätä.
Vivi koittaa mennä tämän hetkisen lipun kanssa sinne ja näyttää, että tämä väri halutaan myös
seuraavaan lippuun. Ehdota myös lyhyemmän aikaskaalan sopimusta, mutta 4 vuotta ei ole
mahdoton myöskään.
11.5 Liikuntasarjojen hintojen nousu
Sarjat ovat maksaneet viime vuonna 135€, sitä ennen 123€. Tänä vuonna sarjat maksavat 145€.
Sovitaan, että MaO sponssaa tämän.
11.6 Uudet nettisivut
Lisätään kirjautumislinkki alapalkkiin, sähköpostiin ilmo siitä. Vanhojen sivujen etusivulle lisätään
linkki uudelle sivulle. Sovitaan, että seuraavaan KuKoon mennessä on päivitetty käyttäjät
(nettisivujen käyttäjiksi hallituksen jäsenet).
11.7 Petteri Muukkosen ja Olli Ruthin suosittelu opettajien akatemiaan
Opettajien akatemia on yliopiston yhteisö, jossa on yliopisto-opettajia. Petteri Muukkonen on
ollut aikaisemmin, pyysi suositusta. Olli laittoi suosituspyynnön myös. Voidaan tukea molempia.
Opettajien akatemian kautta voi saada apurahoja. Julia kirjoittaa suosittelukirjeet ja lähettää
eteenpäin.
11.8 Facebook-tapahtumien julkisuus
Puhuttiin tuutoreiden kanssa, että mitkä tapahtumat olisi hyvä olla julkiset ja mitkä ei? Esimerkiksi
excursiot voisivat olla julkisia, jotta muut ainejärjestöt voivat saada ideoita. Fuksimökki taas ei
kuulu mielestämme ulkopuolisille (missä ollaan ja milloin ollaan), joten tämänlaiset tapahtumat
voisi tehdä yksityisenä vain MaO ry Facebook-ryhmän jäsenille. Tulevaisuudessa käytetään
maalaisjärkeä julkisen ja yksityisen välillä, ei kaikkea yksityiseksi. Tällä hetkellä vain fuksimökki
yksityiseksi.
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12. MiSo
Halloped-mainokset - Tanja
Kehitysmantsapalaveri - Julia Sari Tanja
Sopimukset yli hallituskauden - Julia
MaO:n uusi lippu - Vivi
Info uusista nettisivuista - Roope
Oa suosittelukirjeet - Julia
Syrjinnästä vapaaksi julistautuminen - Aku
Suunnitelmien (ympäristö & yhd.vert.) tiedotus - Aku
Häirintäyhdyshenkilön kuvan lähetys - Aku
Infoesite MaOlle - Olivia
Engl. nimikkeet nettisivuille - Olivia
Mantujen säilytys laitoksella -Julia
Laulukirjojen laskeminen - Outi ja Iivari
13. Seuraavat kokoukset
13.1 KuKo
8.10. klo 18.30 keskustassa.
14. Kokouksen päättäminen
Hyvää syntymäpäivää Julia!
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

_______________________________________
Julia Viertola, puheenjohtaja
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_______________________________________
Olivia Halme, sihteeri
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