MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 15.3.2019 klo 15.00
LÄSNÄ:
Jouko Lappalainen
Amanda Ojasalo
Aino Aalto, saapui kohdassa 6.2
Seeti Haapanen
Antti Nevalainen
Eveliina Sirola
Oula Inkeröinen
Kirsi Ylinen
Julia Salmi
Iina Rusanen
Inka Tuiskula
Alex Naumanen
Jaisa Nykänen
Saaga Laapotti
Iivari Laaksonen, poistui kohdassa 11.12
Pasi Okkonen
Amelia Cardwell
Vivi Tarkka
Vilma Kaukavuori
Sanni Häkkinen
Julia Viertola, saapui kohdassa 6.2, poistui kohdassa 11.12
Riina Korhonen, saapui kohdassa 6.2

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan väärä päivämäärä korjataan oikeaksi. Hyväksytään esityslista korjauksen jälkeen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään 26.2. HalKon pöytäkirja. 26.2. KeKon pöytäkirja hyväksyttiin kohdassa 6.2.

5. MiSo
Laskiaisrientojen mainostaminen – Amanda
Kuma-retken viisumiasian selvittely – Retkivastaavat
Ilmastoveivi ja ympäristötekoehdotus – Varpu ja Eveliina
Tapahtumien lisäily MaO:n kalenteriin – Kaikki
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6. Ilmoitusasiat
6.1 Tuutorivalinnat ja tuutoreiden Klusteri-avaimet
Syksyn 2019 tuutoreina toimivat Aino Aallon ja Vivi Tarkan lisäksi Saaga Laapotti, Oula Inkeröinen, Varpu
Savolainen, Amelia Cardwell, Emma Sinisalo, Julia Salmi, Saku Ruuskanen, Seeti Haapanen, Joonatan
Reunanen ja Jussi Torkko, sekä KV-tuutoreina Iina Rusanen ja Vilma Kaukavuori. Klusteri avaimet
hankitaan uusille tuutoreille, sekä opintovastaava Eveliina Sirolalle ja taloudenhoitaja Aada Koivurannalle.

6.2 Syksyn Alina-vuorot
Päätettiin varata ensimmäisellä kierroksella Alina-vuoro MaO:n pikkujouluille (toivomusjärjestyksessä 1.12.,
8.12. ja 15.12.) ja toisella kierroksella fuksisitsit tai fuksiaiset, riippuen siitä, kuuluuko fuksisitsien Alina-vuoro
MaO:lle vai geofyysikoille. Selvitetään asia Geysirin ja Vasaran kanssa.

6.3 Käteiskassan tallettaminen
Käteiskassasta talletetaan 3761,01€, jolloin sinne jää 200€

6.4 YKA-sopimus
MaO on tekemässä sopimusta YKA:n eli yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ammattiliiton kanssa, jonka
myötä YKA saa näkyvyyttä mm. työelämänillan viestinnässä sekä sen logo sijoitetaan MaO:n kotisivuille (on
siellä jo) ja tuleviin opiskelijahaalareihin. Lisäksi YKA:a mainostetaan Mantussa ja yhdellä MaO:n
somekanavista. Aikaisemmin YKA-sopimuksesta saatiin 650€, nyt pyydetään 700€, minkä vuoksi YKA
haluaa MaO:lta näkyvyyttä somekanavissa. Sopimus on kuitenkin vielä auki ja työn alla. Selvitetään vielä,
minkälainen somekampanja on kyseessä sekä asia haalarimerkkeihin painettavaan logoon liittyen.

6.5 Kumpulan speksin liput
MaO ostaa ryhmälippuja 21 kappaletta.

6.6 Helsinginkadun appron liput
MaO on varannut 60 lippua keskiviikon 10.4. klo 18.15 lähtöön. Approlippujen hinnaksi sovittiin 14€.
Yhteensä liput maksoivat MaO:lle 815€. Liput tulevat myyntiin maanantaina.

7. Posti
Geo -lehti

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo 3143,14€

8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.

9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Palautteessa toivottiin skumppaa olevan silliksellä riittävästi. Lisäksi ehdotettiin, että palautelomake voisi olla
MaO:n nettisivujen etusivulla. Palautelinkki on nyt siirretty tärkeiden linkkien kohdalle, ja skumppa-asia on
myös hoidossa.
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10. Vastaavat
IT-vastaavat: Hyvää kuuluu, päivitelty MaO-kalenteria.
Varapuheenjohtaja: Hyvää kuuluu, kiireitä uudella työpaikalla. HYY:n järjestämä
tapahtumaturvallisuuskoulutus ensi torstaina klo 17-20, johon jonkun esim. hallituksen jäsenen tai muun
tapahtumien järjestäjän suositellaan menevän.
Työelämävastaavat: Paikkatieto-exculla vielä 6 paikkaa vapaana, vielä ehtii mukaan! Ekskursio järjestetään
28.3. ja tarjolla ilmaista aamupalaa. Työn alla YKA:n ja Loimun sponssit työn alla. Kumpulan potentiaalin
suunnittelussa ja toteutuksessa MaO mukana, Tanja Palomäki hoitaa yrityskontaktoinnin, Onni Pörhölä toimii
graafikkona ja Olivia Halmella on vastuuna volunteer lead.
Sihteeri: Kuuluu hyvää. Toiveena olisi, että mahdollisimman moni mantsan hallituksesta ja aktiiveista lukisi
kokousten pöytäkirjaluonnokset ja antaisi niistä korjausehdotuksia.
Keittiömestarit: Pullaa tehty ja kaupassa käyty. Suurperheen arkea. Muistakaa tiskata astioita!
Tilamestarit: Työn alla ollut sillisjuomien hankintaa. Peli-ilta meni hyvin. Ensi viikolla tulossa Klusse-kokous,
jossa käsitellään mm. kaappijärjestelyjä.
Retkivastaavat: Stressiä ja paljon tekemistä. Viisumiasia on nyt selvitetty, eli ryhmäviisumi kaatuu jos yksikin
ryhmästä ei osallistu matkalle. Päätettiin antaa jokaiselle haluamansa viisumi eli joko ryhmä- tai
yksittäisviisumi. Odotetaan vielä Bussi-Jussin passitietoja, muuten retkivalmistelut sujuvat hyvin.
Retkivastaavien testamentissa voisi olla enemmän tietoa siitä, että omaa rahaa pitää retkivalmisteluissa
laittaa niin paljon kiinni. Korostetaan tätä tulevassa testamentissa ja headhunting-tapahtumassa.
Huvimestarit: Menee hyvin, työn alla paljon vuju-juttuja.
KV-vastaava: HYY:n virityspäivässä käsiteltiin vaihtareiden huomioonottamista ja puhuttiin paljon mm.
englanninkielisestä tiedottamisesta. Tähän voitaisiin kiinnittää vielä enemmän huomiota mm. MaO:n
Facebook-sivuilla: jos julkaisu kirjoitettu myös englanniksi, ilmoittakaa se tekstin alussa, tai jos asia koskee
vain suomenkielisiä, se voitaisiin ilmoittaa englanniksi. MaO:n nettisivuilla on aika vähän englanniksi asiaa,
voitaisiin kääntää lisää. HYY:ltä tulossa mahdollisesti englanti-suomi -sanakirja ainejärjestöille, joka olisi
hyvä ottaa käyttöön. Workshop vaihtareiden huomioon ottamisesta mahdollisesti tulossa.
Kulttuurivastaavat: Suunniteltu kaikenlaista, mutta ollut vielä aika hiljaista. Museo-ilta tulossa vielä kevään
aikana, ja excua myös epätavallisempiin museoihin suunniteltu.
Liikuntavastaavat: Nettisivuille pitäisi päivittää tiedot reippailijavuorojen hinnannoususta. Päästiin jatkoon
futsalista, hyvin menee.
Fuksivastaava: Menee hyvin, kiva että tuutorit nyt tiedossa.
Tuutorivastaava: Eilen oli ensimmäinen kokous uusien tuutoreiden kanssa, kuvat pieneen punaiseen on nyt
otettu. Kuma-retken vuoksi tuutoreilta tulee jäämään pari tapahtumaa välistä, mistä ollaan yhteydessä
tiedekuntaan. HYY:ltä saadaan myöhemmin tuutoreille korvaavat tehtävät.
Opintovastaava: Helpottunut fiilis nyt opintokokonaisuusinfo ja purkutilaisuus ohi. Purkutilaisuus oli
jännittävä, mutta meni tosi hyvin. Sähköposteja lähetelty paljon. Nyt ei mitään suurempaa, seuraavaksi
kandi-infon suunnittelua. Tanja Palomäki valittiin maisterivaiheen johtoryhmään jäseneksi. Haku on edelleen
auki.
EGEA-vastaava: Tänään iltapäivällä excu Amos Rexin. Münchenin vaihtoon vielä paikkoja vapaana,
kannattaa lähteä mukaan, jos halpa vaihto ja matkustaminen kiinnostaa. Vuosikongressiin ilmoittautuminen
avautuu pian, Helsingistä mukaan pääsee 4-5 henkilöä. Joryn kokouksessa tuli palautetta siitä, että olisi kiva
saada enemmän tilaisuuksia opiskelijoiden ja henkilökunnan välille. Mietitään ja selvitellään vielä
minkälaisista tilaisuuksista voisi olla kyse.
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Puheenjohtaja: Hyvää kuuluu, kiireitä uudella työpaikalla.

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 Menneet tapahtumat: Opintokokonaisuusinfo, Haalarimerkkien ompeluilta, opintopalautteen
purku, Laskiainen, Laskiaisrieha, Peli-ilta
Osallistujamäärä opintokokonaisuusinfossa 66, Haalarimerkkien ompeluillassa 21, opintopalautteen
purkutilaisuudessa 16, Laskiaisessa 32 Laskuhumala korjaa 27 sekä Peli-illassa 47.

11.2 Hallitusappro 16.3.
Järjestetään huomenna. Hinta approille kerrotaan luultavasti vielä tämän päivän aikana.

11.3 Geosauna 21.3.
Tulossa ensi torstaina. Facebook-tapahtuma löytyy. Geosaunasta saattaa tulla MaO:lle kuluja enintään 2030€ arvosta, sillä tapahtumalla ei ole osallistumismaksua.

11.4. Vuosijuhlat 23.3.
Tulossa. Koristeita tehdään sunnuntaina.

11.5. Sillis 24.3.
Tulossa.

11.6 Maanmittauslaitoksen excu 28.3.
Järjestetään klo 9-11.30 Pasilassa. Ekskursiolle vielä kuusi paikkaa vapaana.

11.7 Kuma-retki 3.-7.4.
Tulossa. Viisumit haetaan ensi viikolla.

11.8 Helsinginkadun appro 10.4.
Käsitelty kohdassa 6.6.

11.9 KOOMA 11.-13.4.
Maksuohjeet lähetetty kaikille tapahtumaan päässeille.

11.10 Kumpula jaksaa, vai jaksaako? -päivä 15.4.
Facebook-tapahtuma löytyy ja sähköpostia tapahtumasta lähetetty, Hyvinvointipäivässä kuullaan
kokemuksia stressin ja uupumuksen kanssa elämisestä. Lisäksi tapahtumassa kerrotaan ohjeita avun
hankintaan sekä mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa mm. yliopistopapilta.

10.11 Kumpulan speksi 15.4
Tulossa. Lipun voi myös halutessaan ostaa eri päivälle.

11.13 Käytävävohvelit
Sovittiin käytävävohvelit samalle päivälle Kumpula jaksaa, vai jaksaako? -päivälle, eli 15.4.

11.12 Vappu
Kjyv
Kumpulan järjestöjen yhteinen vappusuunnistus perjantaina 26.4. Sovitaan myöhemmin MaO:n
mahdollisesta omasta rastista
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Maolympialaiset
Lauantaina 27.4.
Vappuaaton baarikierros
Tiistaina 30.4. Kellonaika päätetään myöhemmin.
Vappureha
Tiistaina 30.4. illalla
Ullis
1.5. aamulla

12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Haalarimerkkivaihto Koomassa
Viime vuonna MaO järjesti KOOMAssa haalarimerkkimyyntiä, joka päätettiin toteuttaa myös tänä vuonna.
Lisäksi päätettiin nimetä vastuuhenkilö, joka koordinoi KOOMAssa myytävien muiden ainejärjestöjen
haalarimerkkien myymisen eteenpäin henkilöille, jotka eivät osallistu KOOMAan. Kirsi ottaa vastuun.

13. MiSo
Ilmastoveivi ja ympäristötekoehdotus – Varpu ja Eveliina
Tapahtumien lisäily MaO:n kalenteriin – Kaikki
Alina-vuorojen selvittely fuksisitsien osalta - Aino ja Kirsi
Kysely henkilökunnan ja opiskelijoiden välisestä tilaisuudesta – Julia
Haalarimerkkitilauksen järjestäminen KOOMAssa – Kirsi

14. Kokouksen top 3
Maanmittauslaitoksen excu
Liput Helsinginkadun Approille
Vujut ja niiden jatkot

15. Seuraavat kokoukset
15.1 HalKo
Hallituksen kokous 25.3. klo 17.30 alustavasti Geopisteessä.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

______________________________________
Jouko Lappalainen, puheenjohtaja
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______________________________________
Julia Salmi, sihteeri
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