MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS
PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 18.10.2019 klo 10.00
LÄSNÄ:
Jouko Lappalainen
Aino Aalto
Kirsi Ylinen
Oula Inkeröinen
Seeti Haapanen
Eveliina Sirola
Amanda Ojasalo
Antti Nevalainen
Julia Salmi
Riina Korhonen
Vivi Tarkka
Olivia Halme
Onni Pörhölä
Pasi Okkonen
Vilma Kaukavuori

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohta 10.16 MaO ja EGEA Helsinki -sitsit. Hyväksytään esityslista lisäyksen jälkeen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Siirretään edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

5. MiSo
Palautteisiin vastaaminen – Antti
KOOMA-rekry – Jouko
Paitatilauksen selvittely – Jouko

tehty
tehty
kesken

6. Ilmoitusasiat
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei tietoa uusista jäsenistä.

6.2 HYY järjestökilpailu
HYYn vuosittainen järjestökilpailu järjestetään taas. Pohdittiin, mihin kategorioihin MaO tänä vuonna
osallistuu. Päätetään, että osallistutaan seuraaviin kategorioihin: vuoden järjestölehti (Mantu), vuoden
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haalarimerkki (Kumpula-merkki), vuoden järjestötila (sohvat), vuoden yhteistyötapahtuma (KOOMA 2019)
sekä vuoden työelämätapahtuma tai -teko (työelämäilta).

6.3 Kevään Alina-varaukset
Keväällä tulossa vujut ja jääkausibileet, jälkimmäinen on alumneille ja MaOlaisille suunnattu tapahtuma.
Päätetään vujujen päivämääräksi 14.3, toisiksi vaihtoehdoiksi 7.3. ja 21.3. Sovitaan jääkausibileiden
päivämäärä myöhemmin.

6.4 Ramin kortin allekirjoittaminen
Rami Ratviolle tehty kortti on sohvilla, ja siihen voi käydä kirjoittamassa terveisiä.

7. Posti
Postikortti
Terra -lehti
Lasku
Tässä välissä: Kadoksissa olleet kulukorvauslomakkeet löytyivät EGEAn laatikosta.

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 4871,54e

8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.

8.3 Nakkeilu tiedekunnan pikkujouluissa
Kaikille Kumpulan järjestöille tullut nakkeilukutsu henkilökunnan pikkujouluihin 30.1. MaO oli nakkeilemassa
viime vuonna ja siksi muut järjestöt nyt etusijalla. Katsotaan myöhemmin ketkä ja kuinka monta menee, kun
tiedetään päästäänkö nakkeilemaan. Nakkeilusta saa korvausta noin 300€.

9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Tullut kolme palautetta. Ensimmäinen palautteenantaja pohtii, voisiko MaO järjestää tilaisuuden liittyen
mantsalaisten harjoittelupaikkoihin ja -kokemuksiin.
Keskustelua: Hyvä idea, tilaisuus voisi olla työelämäillan kaltainen paneelikeskustelu. Voitaisiin keskittyä
nimenomaan alaan liittyviin harjoittelupaikkoihin sekä erikoisempiin kokemuksiin. Mahtavaa myös olisi, jos
tilaisuus auttaisi harjoittelupaikan löytämisessä. Hyvä ajankohta voisi olla tammi-helmikuussa, ja tilaisuus
voitaisiin järjestää yhteistyössä uusien ja vanhojen työelämävastaavien kanssa.
Toinen palaute koskee MaO-listan viestejä. Palautteenantaja kokee, että moni viesteistä on epäolennainen.
Keskustelua: Aihetta pohdittu viime kokouksessa ja asiasta annettu vastaus Facebookissa. Yleinen mielipide
on, ettei listalle tule liikaa viestejä. Halutessaan viestit voi suodattaa toiseen kansioon.
Kolmas palautteenantaja muistuttaa ainejärjestön kaksikielisyydestä. Asioista tulisi infoa aina myös
englanniksi ja kertoa, jos asia ei koske vaihtareita. Kaksikielisyys kuuluu yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Keskustelua: Ollaan asiasta samaa mieltä.

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1 Menneet tapahtumat: Fuksisitsit 8.10., Aktiivimökki 11.-13.10., Peli-ilta 17.10.
Osallistujamäärä Fuksisitseillä 90, Aktiivimökillä 13 sekä Peli-illassa 27.
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10.2 Fuksimökki 18.-20.10.
Alkaa tänään. Kaikki järjestelyt hoidossa ja kiva viikonloppu tiedossa.

10.3 Museo-excu 25.10.
Ensi perjantaina Kiasman opiskelijapäivä, MaOlla yhteislähtö. Fb-tapahtuma tulossa viikonloppuna.

10.4 Käytävävohvelit 29.10.
Tulossa, kakkosten vastuulla. Nakkeilupaikkoja löytyy vielä.

10.5 Työelämäilta 29.10.
Panelistit kutsuttu, ruoka suunniteltu.

10.6 Matlun Halloween-bileet 30.10.
Ei olla vielä saatu nakkeilijoita. Voisi mainostaa esim. fukseille.

10.7 Mantsan syysjuhlat 31.10.
Tarvitaan vielä apukäsiä järkkäilyyn. Pyydettiin, että opiskelijoiden toimesta järjestettäisiin puhe tai muuta
ohjelmaa. Ajateltiin, että olisi hauska järjestää visa liittyen MaOlaisiin ja henkilökuntaan. Sähköpostiin tullut
kutsu ja ilmoittautumislinkki, joka ei kuitenkaan ole sitova.

10.8 KJYR 2.-4.11.
Tulossa, maksuohjeet tuli automaattisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Selvitellään vielä MaOlle varattujen
hyttien maksuasioita.

10.9 MaO Headhunting 13.11.
Aletaan laittaa testamentteja kuntoon, tästä myöhemmin viestiä. Klo 17 eteenpäin, Egea mukana. Kumpulan
Think Companyn tiloissa.

10.10 Kumpulan potentiaali 14.11.
Nakkeilijahaku alkaa pian.

10.11 Myy-MaO –sitsit
Tulossa 21.11. Tarvitaan vielä nakkeilijoita, kaikki MaOlta. Voidaan mainostaa vielä fukseille ja mahdollisesti
muille ainejärjestöille.

10.12 Vuosikokous 20.11.
Tulossa. Kokouskutsu ja Fb-tapahtuma tehty.

10.13 Pikkujoulut 8.12.
Ei vielä kokoustettu fuksien kanssa, hoidetaan pian.

10.14 Jouluglögit
Sovitaan alustavasti tiistaille 10.12.

10.15 KOOMA 2020
Päivitystä pistetty Facebookiin ja sähköpostilistalle. Ensimmäinen kokous tulossa parin viikon aikana.
Voidaan päättää kokouksessa, ketkä tapahtuman järjestämisen päävastuussa.

10.16 MaO ja EGEA Helsinki -sitsit
EGEAlla oli ylimääräinen Alina-vuoro, jonka vuoksi päätettiin järjestää yhteiset, englanninkieliset sitsit. Miika
ottanut päävastuun, lisää infoa ja nakkilista tulossa.
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11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Paitatilaukset
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

11.2 Kauramaito
Tässä välissä: K-marketista mahdollisuus tilata suuria määriä maitoa kuljetuksena, maksaisi 10€. Tämä
helpottaisi merkittävästi keittiömestarien työtä. Kotiinkuljetusta hyödynnettäisiin kahvimaitoihin, joita voitaisiin
tilata suuria määriä kerralla muutaman kerran vuodessa.
Kauramaidosta, saavatko keittiömestarit päättää tulevan kauramaidon vai pitääkö asiasta tehdä äänestys?
Ollaan yhtä mieltä, että asia on keittiömestarien vastuulla. Keskusteltiin siitä, että kauramaidossa tulisi
huomioida hinnan lisäksi kotimaisuus ja sopivuus kahvimaidoksi. Voidaan kokeilla eri kauramaitoja ja katsoa
minkä reaktion ne saa aikaan. Esim. iKaffen kanssa kävi niin, että kauramaidon kulutus räjähti käsiin ja
normimaitoa käytettiin paljon aikaisempaa vähemmän. iKaffen hinnan vuoksi kahvimaksut eivät enää
kattaneet kuluja, vaan MaO jäi niissä miinukselle.
Keittiöön oltiin myös toivottu kaakaota, mutta kokouksessa todettiin sen tulevan liian kalliiksi.
Tässä välissä: Keittiön teevedenkeitin ei lopeta keittämistä automaattisesti, tulisiko ostaa uusi? Oula
lahjoittaa teevedenkeittimen.
Tässä välissä: Tulisiko sohville ostaa kirkasvalolamppu pimeneviä iltoja piristämään? Lamppuun liittyy
kuitenkin ongelmia: isot maksaa paljon ja lampun käytössä paljon rajoituksia. Tulisiko arkkitehdeiltä kysyä
asiasta? Minne lamppu sijoitettaisiin? Entä pitäisikö ostaa vain ihan tavallinen lamppu? Pohdittiin myös sitä,
onko tämä asia johon ainejärjestön tulisi käyttää rahaa. Selvitellään asiaa.

12. MiSo
Paitatilauksen selvittely – Jouko
HYYn järjestökilpailuun osallistuminen – Jouko ja Olivia
Ohjelma Maantieteen syysjuhlaan – Eveliina

13. Kokouksen top 3
HYYn järjestökilpailu
VR-koppien avajaiset
Kauramaito
Tässä välissä: Jessika poistuu MaOn johtoryhmän jäsenistöstä, Kiiasta tulee varsinainen jäsen ja Ainoa
ollaan hyväksymässä varajäseneksi.

14. Seuraavat kokoukset
14.1 Kuko
Sovitaan kuukausikokous alustavasti 5.11. klo 17, alustavasti Geopisteessä.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

______________________________________
Jouko Lappalainen, puheenjohtaja
Maantieteen opiskelijat ry
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

______________________________________
Julia Salmi, sihteeri
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