MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY

HALLITUKSEN KOKOUS
PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 23.1.2019, klo 16.15
LÄSNÄ:
Jouko Lappalainen
Amanda Ojasalo
Kirsi Ylinen
Antti Nevalainen, poistui kohdassa 14.2
Aino Aalto
Oula Inkeröinen
Aada Koivuranta
Seeti Haapanen
Eveliina Sirola
Julia Salmi
Riina Korhonen
Olivia Halme
Jaisa Nykänen, poistui kohdassa 11.3
Joonatan Reunanen
Alex Naumanen
Iina Rusanen
Saaga Lapotti
Ella Kimari
Viva Tarkka
Arttu Paarlahti, poistui kohdassa 6.1
Teemu Lindén
Inka Tuiskula
Amelia Cardwell
Onni Pörhölä, saapui kohdassa 6.3
Tytti Jussila, saapui kohdassa 10.21

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

2.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Olivia Halme ja Eveliina Sirola

3. Esityslistan hyväksyminen
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Esityslistaan lisättiin kohdat 6.9 Työelämäilta, 10.19 Helsingin kaupungin ekskursio,10.20
Maanmittauslaitoksen ekskursio, 10.21 Geosauna ja 10.22 Kotibileet. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutosten jälkeen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. MiSo
Selvitys rahamenoista pikkujouluissa – Julia
Palkinto – Tanja ja Aino

tehty
työn alla

6. Ilmoitusasiat
6.1 Mahdollinen VR-huone Sohville
Arttu Paarlahti kertoi kokouksessa, että suunnitteilla on rakentaa VR-, eli
virtuaalitodellisuustila, jonka koko olisi noin 2,5m x 3,5m. Huoneeseen mahtuisi yksi ihminen,
ohjeen antaja, sekä mahdollisesti muutama ihminen lisää. VR-huoneeseen tuotaisiin
läpinäkyvyyttä esimerkiksi lasiseinillä. Huone olisi hyödyllinen mm. drone-materiaalin
parempaan visuaaliseen tarkasteluun. VR-huoneen rahoittaminen on osa Helsingin yliopiston
digiloikka-projektia. Arttu halusi kysyä opiskelijoiden mielipidettä siitä, olisiko VR-huone
parempi sijoittaa Kivipihalle vai Valopihalle. Jos se tulisi Valopihalle, mihin kohtaan se olisi
paras sijoittaa?
Kokouksessa keskusteltiin, että olisi kiva nähdä havainnollistavia suunnitelmia VR-huoneesta,
kuten esimerkiksi pohjapiirustus. Toivottiin, että jos VR-huone rakennetaan Valopihalle, se ei
rikkoisi liikaa tilan yhtenäisyyttä. VR-huoneesta ollaan kuitenkin kiinnostuneita.

6.2 Kokouskäytännöt
Vuodessa on kaksi isompaa kokousta: kevätkokous keväällä ja vuosikokous marraskuussa.
Niiden lisäksi hallitus kokoontuu kahdesti kuukaudessa hallituksen kokoukseen sekä
kuukausikokoukseen, jossa MaO:n aktiivit raportoivat toimistaan. Kokoukset ovat kaikille
avoimia, ja kaikilla MaO:n jäsenillä on niissä äänioikeus. Tulevista kokouksista tiedotetaan
viikko etukäteen. Puheenjohtaja julkaisee esityslistan vähintään päivää ennen kokousta.
Toiveena on, että mahdollisimman moni osallistuu kokouksiin.

6.3 Yhteydenpito ja tiedotus
Tiedotus tapahtuu MaO:n sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä suomeksi ja
englanniksi. Mahdollista ruotsinkielellä tapahtuvaa tiedotusta käsitellään kohdassa 11.3.
MaO:n Instagram-tilillä julkaistaan kuvia tapahtumista. Hallituksella on käytössään Telegramryhmä, jossa hallituksen jäsenet voivat keskustella toistensa kanssa. Suunnitteilla on myös
yhteinen WhatsApp-ryhmä aktiiveille ja hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen jäsenillä on
käytössä Trello.

6.4 Keittiön ja sohvien perinteinen siivous
Keittiön siivous hoidettu, sohvien siivous huvipäälliköiden, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vastuulla.

6.5 Nimenkirjoitusoikeudet
Nimenkirjoitusoikeuksien siirtäminen vanhan hallituksen puheenjohtajalta,
varapuheenjohtajalta, taloudenhoitajalta ja sihteeriltä uuden hallituksen kyseisille
viranhoitajille siirtyy myöhemmäksi.
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6.6 Klusterin siivousvuorot
Klusterin siivousvuoroiksi sovittiin seuraavat: hallitus viikolla 3, huvityöryhmä viikolla 12,
aktiivit viikolla 21, hallitus viikolla 30, tuutorit viikolla 39 ja aktiivit viikolla 48.

6.7 Tietosuojakäytännöt
Tietosuojakäytännöt löytyvät MaO:n nettisivuilta.

6.8 Tietosuojadokumenttien muutokset
Viime kevään tietosuojakäytäntöihin liittyvän EU-direktiivin muutoksen myötä MaO:n jäseniä
koskettavat tietosuojakäytännön ohjeet ja menetelmät ovat nyt avoimesti esillä MaO:n
nettisivuilla. Myös MaO:n Google Drivestä löytyy tietoa ja ohjeistusta hallitukselle ja aktiiveille.
Ohjeisiin perehtymistä suositellaan.

6.9 Työelämäilta
Työelämäilta siirretty keväältä syksylle.

7. Posti
6 postikorttia
3 Terra -lehteä
Natura -lehti
Geo -lehti

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 1088,64€

8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne OK.

8.3 Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen
Tilinkäyttöoikeuden siirtäminen vanhan hallituksen puheenjohtajalta ja taloudenhoitajalta
uuden hallituksen kyseisille viranhaltijoille siirtyy myöhemmäksi.

8.4 Kumpulan potentiaali
Tuottoa MaO:lle 1000€.

8.5 Sihteerin kulujen korvaus
Vuoden 2018 hallituksen sihteerillä kuitittomia tulostuskuluja 6,40€, joiden korvaus
hyväksytään.

9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Lisäys pikkujoulujen korkeaan pääsymaksuun liittyen: Syy pääsymaksun korottamiseen johtui
siitä, että järjestäjiä eli fukseja ei oltu tiedotettu MaO:n 100€ arvoisesta tuesta, vaan luultiin
kaikkien tulojen tulevan lipputuloista. Pikkujoulujen järjestämiseen vaadituissa ohjeissa ei oltu
mainittu asiasta. Asiaa selvitetään.
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Haluttiin välittää kiitokset hyvin järjestetyistä pikkujouluista.
Toivottiin kähmintä-termistä luopumista. Termistä on luovuttu.
Toivottiin keittiöön uusia sihtejä. Asia on hoidettu.
Huomautus kaksikielisestä tiedotuksesta. Kaikki MaO:n kanavilla tapahtuva tiedotus tulee olla
aina suomeksi ja englanniksi.
Kiitokset vanhalle hallitukselle hyvästä työstä. Uudelle hallitukselle haluttiin välittää tsempit ja
terveiset, että heidän työpanokseensa luotetaan.

9.2 Opintopalautteen purku
Opintopalautteen purulle ei ole vielä tarkkaa päivämäärää, mutta pyritään toteuttamaan helmimaaliskuussa. Toivotaan, että mahdollisimman moni opiskelija osallistuu tilaisuuteen.

9.3 Opintokokonaisuusinfo
Opintokokonaisuusinfo tulossa fukseille kevään aikana, tarkka päivämäärä sovitaan
myöhemmin.

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1 Matlu ry:n vuosijuhlat 2.2.
MaO:n hallituksesta ei menossa edustusta Matlun vuosijuhliin.

10.2 Kumpulan vaalipaneeli 11.2. tai 12.2.
Tulossa Kumpulassa järjestettävä eduskuntavaalipaneeli.

10.3 Mittaristisit 18.2.
Tulossa, järjestetään Alina-salissa ja teemana kesäjuhlat. Huvipäällikkö Sara Immonen
vastuussa tapahtumasta. Sitseille tarvitaan lisää nakkeilijoita keittiöön ja tarjoilemaan.
Kysytään mahdollisesti apua muilta järjestöiltä.

10.4 Haalaribileet ja kehärataralli 23.2.
Tulossa.

10.5 Laskiainen
Laskiaistiistai 5.3., MaO:lta kaakaota ja pullaa.

10.6 Vuosijuhlat ja sillis 23.3.
Tulossa, tila sillikselle varattu Siltasaaresta. Paljon huvityöryhmäläisiä on jo ilmoittautunut
auttamaan järjestelyissä.

10.7 Kulttuurimaantieteen retki
Tulossa, lopullinen kohde ei vielä varma, mutta julkaistaan lähiaikoina. Retken alustavat
päivämäärät 3.-7.4., mutta se osuu ilmeisesti samaan aikaan HYY:n tutorkoulutuksen kanssa.
Päivämäärät ja koulutuksen läsnäolovelvollisuus selvitetään, ja pyritään välttämään
päällekkäisyyksiä.

10.8 Kooma Turussa 11.-13.4.
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Tulossa, lisätietoa myöhemmin.

10.9 Resonanssin vuosijuhlat 13.4.
Tulossa.

10.10 Kumpulan opinnoissa jaksamisen päivä 15.4.
Uusi nimi: Kumpula jaksaa vai jaksaako? Tapahtuma vielä osittain kehitteillä, opinto- ja
työelämävastaavat ottavat kehitysideoita vastaan. Tarkoitus painottaa tapahtumaa enemmän
mm. viestimällä MaO:n eri kanavilla. Lisäinformaatiota tulossa.

10.11 Helsinginkadun appro
Tulossa huhtikuussa.

10.12 Käytävävohvelit
Tulossa kevään aikana.

10.13 Vappu
Tulossa. Tiedossa paljon kivaa tapahtumaa, mm. MaOlympialaiset.

10.14 Kevään kulttuuritapahtumat
Tapahtumia tulossa, mutta vielä ei tiedossa mitään lukkoon lyötyä. Uudet kulttuurivastaavat
pyrkivät lisäämään aktiivisuutta.

10.15 Lammi-viikonloppu
Tulossa, alustavat päivämäärät 17.-19.5. Viralliset järjestäjät ei vielä tiedossa.

10.16 Täyskaato
Järjestetään Lammin jälkeisenä viikonloppuna.

10.17 Kesäpäivä
Hengailua Suomenlinnassa, mahdollisesti kesäkuussa.

Tässä välissä:
Sulkapalloturnaus Kumpulan unisportilla tulossa

10.18 Menneet tapahtumat: tiedekunnan pikkujoulut, hallituksen karonkka, hallituksen koulutus
Osallistujamäärä tiedekunnan pikkujouluissa 7, hallituksen karonkassa 15 ja hallituksen
koulutustilaisuudessa 13.

10.19 Helsingin kaupungin ekskursio
Ekskursio järjestetään 24.1.

10.20 Maanmittauslaitoksen ekskursio
Lisäinformaatiota tulossa.

10.21 Geosauna
Tulossa viikolla 12 tai 13, lisäinformaatiota tulossa myöhemmin. Jouko lupasi toimia
tapahtuman vastaavana.
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10.22 Kotibileet 26.1.
Tulevana lauantaina MaO järjestää kotibileet Alina-salissa, sisäänpääsy ilmainen.
Myönnetään 70€ tapahtuman järjestämiseen.

11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Nettisivujen kirjoitusoikeudet
Kirjoitusoikeudet on otettu pois vanhalta hallitukselta ja annettu uudelle hallitukselle.

11.2 Käyttäytyminen varainhankintatilaisuuksissa
Henkilökunta halusi muistuttaa, että kun ainejärjestön varainhankintatilaisuuksissa ollaan
töissä, käyttäytymisen tulee olla sen mukaista.

11.3 MaO:n viestinnän kielet
Pohdittiin, tulisiko tärkeimmistä tapahtumista, kuten vuosijuhlista ja kokouskutsuista viestittää
MaO:n kanavilla myös ruotsiksi. Kolmikielisyys toteuttaisi MaO:n tasa-arvolinjausta. Eveliina
lupasi selvittää, voisiko HYY:n kääntäjiä käyttää apuna ruotsinkielisessä viestinnässä.

11.4 Tuutoreiden määrä
Tuutorivastaava Aino ja fuksivastaava Vivi olivat suunnitelleet kahden tuutoripaikan lisäämistä
sen myötä, että he eivät itse enää toimisi virallisina tuutoreina. Näin voitaisiin antaa paikat
kahdelle tuutoriksi hakevalle henkilölle lisää. Uhkana kuitenkin on, että tiedekunnan
budjettileikkauksien myötä mantsan tuutoripaikkoja sen sijaan vähennettäisiin, joten palkkion
saavien tuutoreiden lisääminen ei välttämättä tule menemään läpi. Mitään varmaa ei ole
kuitenkaan vielä päätetty, joten asia jääköön mietinnän alle. Tuutoreiden lopullinen määrä
tullaan päättämään 14.2. ja tuutorihaku päättyy 12.2.

11.5 Reippailijavuorojen tilanne
Tiedekunnan budjettileikkausten takia MaO:n maanantain ja tiistain liikuntavuorojen
osallistumismaksua on päätetty korottaa noin kolmeen euroon. MaO on valmis maksamaan
ylimenevän hinnan, jos kolmen euron kertamaksu ylittyy. Päätös on voimassa ainakin
toistaiseksi ja toivotaan, että hinnannousu ei vaikuttaisi kevään osallistujamäärään.
Etsinnässä on nyt uusia ulkopuolisia rahoittajia sekä nakkeilumahdollisuuksia reippailijoille,
joiden avulla liikuntavuoroja voitaisiin jatkossa rahoittaa.

11.6 Klusterin kulkuluvat ja koulutus
Kulkuluvat myönnetään uudelle hallitukselle sekä Johanna Mölsälle (klusterivastaava), Inka
Tuiskulalle (huvipäällikkö), Sara Immoselle (huvipäällikö), Iina Rusaselle (KV-vastaava) ja Vivi
Tarkalle (fuksivastaava). Syksyn 2019 tuutoreille kulkuluvat myönnetään syksyllä.
Klusterikoulutuksia järjestetään viikoilla 4 ja 5.
Uudesta hallituksesta taloudenhoitaja Aada Koivuranta sekä opintovastaava Eveliina Sirola
ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi luopumaan kulkuluvista, jotta niitä voitaisiin myöntää
useammalle aktiiville. 28.1. pidettävässä klusterikokouksessa päätetään kuitenkin lopulliset
kulkulupien saajat.

11.7 Klusterivaraukset
Klusterin nettisivuilla hallituksen jäsenet ja aktiivit voivat tehdä klusterille varauksia.
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11.8 Alina-koulutukset
Alina-koulutuksen käynyt noin 13 huvityöryhmäläistä.

Tässä välissä:
MaO:n omistaman pokeripöydän käyttö on ollut vähäistä, ja sen säilytys ja siirtäminen
hankalaa. Oula lupasi selvittää, voisiko sen myydä.
Mantu-lehti toivoo seuraavaan numeroonsa esittelyä uudesta hallituksesta. Sovittiin kuvaus
ensi KuKo:n yhteyteen.
Keittiömestarit olivat kauppareissulla tavanneet Plantin edustajan, joka halusi lähettää MaO:lle
tuotenäytteitä. Yhteystiedot vaihdettiin.

12. MiSo
Palkinnot – Aino ja Tanja
HYY:n kääntäjät – Eve
Reippailijavuorojen rahoitus – Seeti
Pokeripöytä – Oula

13. Kokouksen top 3
Kotibileet
Reippailijoiden rahoitus
Mahdollinen VR-huone

14. Seuraavat kokoukset
14.1 Kuukausikokous
Sovittiin kuukausikokous 6.2. klo 16.15, alustavasti Geopisteessä.

14.2 Kevätkokous
Järjestetään 26.2. klo 16.15.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33

___________________________________ ___

______________________________________

Jouko Lappalainen, puheenjohtaja

Julia Salmi, sihteeri

___________________________________ __

___________________________________ ___

Olivia Halme, pöytäkirjantarkastaja

Eveliina Sirola, pöytäkirjantarkastaja
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