MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS
PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 29.4.2019 klo 18.00
LÄSNÄ:
Jouko Lappalainen
Amanda Ojasalo
Antti Nevalainen
Aino Aalto
Oula Inkeröinen
Aada Koivuranta
Seeti Haapanen
Eveliina Sirola
Kirsi Ylinen
Julia Salmi
Riina Korhonen
Vilma Kaukavuori
Iina Rusanen, poistui kohdassa 8.1
Vivi Tarkka
Pasi Okkonen
Julia Viertola
Teemu Lindén
Saara Leppänen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohdat 6.5 Vapun Klusseajat sekä 10.10 Museoiltapäivä. Hyväksytään esityslista
lisäysten jälkeen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. (KuKo 9.4.)

5. MiSo
Ympäristötekovetoomuksen kirjoittaminen – Varpu ja Eveliina
Haalarimerkkimyynti KOOMAssa – Kirsi
Matlun Vapun avauksen merkkimyynti – Inka
Lammi-viikonloppu – Roope ja Vivi
Uuden nimen keksiminen MaO:n Pienelle punaiselle kirjalle – Kaikki

Maantieteen opiskelijat ry
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

työn alla
tehty
tehty
tehty
tehty

1(4)

6. Ilmoitusasiat
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäseniä.

6.2 Egean vuosikongressin ilmoittauminen
Ilmoittautuminen auki 10.5. asti. Vuosikongressi tarjoaa edullista matkailua, opintopisteitä ja kokemusta.

6.3 Uusien haalarimerkkien tilaaminen ja merkkien tilanne ylipäätään
Uudet haalarimerkit tilataan vapun jälkeen. Merkkejä oli tammikuussa yhteensä 727. Uusien haalarimerkkien
myötä viva la resolution ja lohikäärme merkki tiputetaan pois valikoimasta. Päätettiin tilata molempia uusia
merkkejä 150 kappaletta ja Kumpula-merkkejä 100 kappaletta.

6.4. MaO:n Pienen punaisen kirjan nimi
MaO:lle on tullut kolme palautetta liittyen Mantun fuksijulkaisun nimeen. Ensimmäisessä palautteessa
koettiin huonona asiana Mao-vitsistä vaikeneminen Pienen punaisen ja kuma-haalarimerkin kohdalla.
Kysyttiin, miksi tämänhetkinen kulku näyttää menevän kohti vanhojen perinteiden ja vitsien poistamista. Näin
menetetään myös kulttuuriperintöä. Toisessa palautteessa oltiin sitä mieltä, että MaO-nimestä pitäisi pystyä
heittää läppää. Myös kolmannessa palautteessa puollettiin ajatusta, että huumoria MaO-nimeä kohtaan tulisi
olla, eikä fuksijulkaisun nimen vaihtamista ymmärretä.
Kokouksessa keskusteltiin palautteista laajasti. Oltiin mm. samaa mieltä siitä, että perinteitä pitää
kunnioittaa, mutta kuitenkin todettiin, että jotkut perinteet eivät yksinkertaisesti ole enää tätä päivää. Pienen
punaisen nimen vaihtamisen perusteet olivat olleet hyvät, mutta tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös
vastaväitteet. Kaikkia viittauksia ei olisi hyvä poistaa, mutta tulee miettiä, kuinka paljon haluaa sitä korostaa
ja ruokkia. Fukseille Pieni punainen on ensimmäinen asia, joka ainejärjestöstä tulee esiin, ja siksi sen
nimellä on merkitystä. Jos fuksijulkaisun nimi vaihdetaan, tulisi uuden nimen olla todella hyvä. Uudeksi
nimeksi on ehdotettu MaOpas, MaO:n pieni vihreä ja MaO:n fuksiopas.
Kokouksessa päätettiin, että seuraavassa kokouksessa äänestetään fuksijulkaisun nimen vaihtamisesta ja
mahdollisesta uudesta nimestä. MaO:n jäsenet voivat silloin ehdottaa uutta nimeä, tai jo ennen kokousta
lomakkeen kautta. Sovittiin myös, että lähtökohtaisesti ensi vuoden kuma-retken haalarimerkki muutetaan.

6.5 Vapun klusseajat
Klusse on vappuna suljettu, eikä 30.4. klo 17.00 ja 1.5. klo 10.00 välisenä aikana saa siellä oleskella.

7. Posti
Hesarin lasku
Postikortti
Vapaaradikaali -lehti
Avun maailma -lehti
Geo -lehti

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo 6383,91€. 994€ arvoinen toiminta-avustus juuri saatu. Kaikki kuma-retken kulut ei vielä mennyt
tililtä.

8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.
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9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Tullut kaksi palautetta. Ensimmäinen palaute koskee MaO:n keittiön kauramaitoa. Lidlin kauramaito ei
maistu ja iKaffe halutaan takaisin. Jäljellä oleva maito voitaisiin lahjottaa esim. ruoka-apuun tai tarjoilla
drinkkien muodossa.
Kokouksessa todettiin, ettei maitoa lahjoiteta pois, vaan se juodaan loppuun. Maitoa pyritään kuitenkin
käyttämään mm. leivontaan ja muihin drinkkeihin. Kahvimaksuilla myös tehdään tappiota, ja iKaffe on monia
muita kauramaitoja kalliimpaa. Kauramaidon tulisi kuitenkin olla kahvimaidoksi soveltuvaa, ja muutenkin
MaO:n keittiön taso hyvä. Nykyiset kauramaidot on ostettu viime syksynä, ja onkin helpompi ostaa paljon
maitoa kerralla roudaamisen helpottamiseksi. Kun kauramaidot ovat loppumassa, mietitään uusiksi tuleva
kauramaitomerkki. Hallitus julkaisee asiasta virallisen kannanoton MaO:n Facebook-sivuille.
Toinen palaute koski kilometrikisan joukkueen nimen muuttumista – siihen ei olla tyytyväisiä.

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1 Menneet tapahtumat: Helsinginkadun appro, KOOMA, Kumpulan speksi, Käytävävohvelit,
Huvityöryhmän Klusteri-siivous, Matlun Vapun avaus, KJYV, MaOlympialaiset, Megaspora
Osallistujamäärä Helsinginkadun approilla 75, KOOMAssa 31, Kumpulan speksissä 29, Käytävävohveleilla
65, Huvityöryhmän Klusteri-siivouksella 9, Matlun Vapun avauksessa 47, KJYV:llä palataan ja
MaOlympialaisilla 55 ja megasporassa 32

10.2 Vappuaatto 30.1.
Huomenna, aikataulu julkaistu. Myönnetään palkintoskumppaan 10€

10.3 Vappupäivä 1.5.
Tulossa.

10.4 Sulkapalloturnaus 8.5.
Ilmoitettu tänään, tähän mennessä yksi joukkue ilmoittautunut. Unisportin lasku tulee suoraan MaO:lle.

10.5 Tutkimusryhmien esittelytilaisuus 9.5.
Työn alla. Tehdään tilaisuudelle fb-tapahtuma.

10.6 Leffa-ilta 9.5.
Tulossa. Myönnetään ruokabudjettiin 30€.

10.7 Lammi-viikonloppu 17.-19.5.
Ilmoittautuminen vapun jälkeen. Lasku tulee suoraan MaO:lle, ja osallistujat maksavat jälkikäteen. MaO
kustantaa 40€ arvoisen saunavuoron.

10.8 Täyskaato 25.5.
Tulossa Lammin jälkeisenä lauantaina.

10.9 Kesäpäivä 27.7.
Tulossa.

10.10 Museoiltapäivä
Järjestetään tiistaina 7.5. Vieraillaan ratikka- ja valokuvataiteen museoissa. Tiedotettu Facebookissa ja
sähköpostilistalla.
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11. Muut esille tulevat asiat
Kuma-retken kulut hostellista, viisumeista ja viisumi kutsuista, EU:n ulkopuolelle maksettavien laskujen
palvelumaksuista olivat 2838,57€. Näistä ei ollut mahdollista saada kuitteja. Sovittiin, että Sanya hankkii
kaikki mahdolliset kuitit ja verkkopankkiotteet, ja MaO maksaa takaisin enintään edellä mainitun summan
verran.
Vaellusretki tulossa elokuun ensimmäisellä puoliskolla. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.
MaO:n ja EGEAn aktiivien hengailun ajankohdaksi ei sopinut aiemmin ehdotettu päivämäärä. Aikataulu on
tiukilla uuden ajankohdan sopimiseksi, mutta joku voi halutessaan alkaa järkkäämään esim. retkipäivää
kesälle.
Viime viikolla hallituslaisille laitettu linkki Pienen punaisen/fuksioppaan teksteihin. Hallituslaisilta esittelytekstit
viimeistään 12.5.

12. MiSo
Ympäristötekovetoomuksen kirjoittaminen – Varpu ja Eveliina
Äänestys Pienen punaisen kirjan uudesta nimestä – Antti
Hallituksen huomautus keittiön kauramaitotilanteestä – Antti
Fb-tapahtuma tutkimusryhmien esittelytilaisuudesta – Eveliina
Esittelytekstit Pieneen punaiseen/fuksioppaaseen – Hallitus

13. Kokouksen top 3
Mantun fuksijulkaisun nimi
Keittiön kauramaitotilanne
Sulkisturnaus ja tutkimusryhmien esittelytilaisuus

14. Seuraavat kokoukset
Sovittiin kuukausikokous 27.5. klo 17, alustavasti Geopisteessä.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07

______________________________________
Jouko Lappalainen, puheenjohtaja
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______________________________________
Julia Salmi, sihteeri
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