MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 4.10.2019 klo 10.00
LÄSNÄ:
Jouko Lappalainen
Amanda Ojasalo
Kirsi Ylinen
Antti Nevalainen
Aino Aalto
Oula Inkeröinen
Eveliina Sirola
Seeti Haapanen
Julia Salmi
Riina Korhonen
Eemil Becker
Onni Pörhölä
Atte Järvinen
Vivi Tarkka
Vilma Kaukavuori

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. (HalKo 16.9.)

5. MiSo
Hallituskuvan vaihtaminen ja kuvausten päivittäminen MaOn nettisivuille – Eveliina
Facebook-ilmoitus sarjapelien maksamisen lopettamisesta – Seeti
Ilmoitus Reippailijoiden yhteisistä lenkeistä – Joonatan

tehty
tehty
tehty

6. Ilmoitusasiat

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksytään uudet jäsenet.

6.2 Headhunting feat. Egea
Egea on tiedustellut mahdollisuutta osallistua MaOn Headhunting-tilaisuuteen. Sovitaan, että Egea voi
esitellä omat virkansa Headhuntingissa.
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7. Posti
Laskuja
Loimun lehti
Kehitys- lehti
Avun maailma- lehti
Postikortti

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 5706,77e

8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.

8.3 Reippailijamaksut
Ollaan pohdittu sitä, ettei liikuntavastaavien ole kannattavaa maksaa vuorojen maksuja ja myöhemmin
kerätä niitä osallistujilta, sillä ne ovat niin suuria. Esimerkiksi keväällä laskut olivat noin 1100€. Myös
sarjamaksujen kohdalla on ollut ongelmia juuri tästä syystä. Unisportilla on vaikeuksia pysyä ajan tasalla
siitä, kenelle laskut tulisi lähettää. Ehdotus olisi siis se, että laskut menisivät MaOn nimiin ja osallistujat
maksaisivat suoraan MaOlle. Päätetään, että laskut menevät tästä edespäin MaOn kautta.

9. Opintoasiat
9.1 Uusi työpajakurssi
Työpajakurssin hakemuksesta on tullut virallinen versio, joka käydään läpi kokouksessa. Pyydetään vielä,
että hakemukseen selvitetään budjetin kohta välipalat. Hyväksytään hakemus tällä muutoksella, ja
lähetetään se eteenpäin opetusvaradekaanille.

9.2 Palaute
Hallitukselle tullut kolme palautetta.
Ensimmäinen palaute koskee hallituksen toimintaa, siitä on jo etukäteen keskusteltu hallituschatissa.
Palautteenantaja kokee, että ainejärjestö on pysähtynyt paikoilleen eikä muutoksiin reagoida avoimesti.
Uudet visiot ja ehdotukset ollaan palautteen mukaan torpattu, eikä avointa keskustelua olla saatu aikaiseksi
peläten vanhempien opiskelijoiden negatiivista reaktiota. Palautteenantaja on kyllästynyt kokemaansa
muutosvastaisuuteen niin hallituksen, kuin koko ainejärjestön osalta.
Kokouksessa keskusteltua: Palaute kummastuttaa, sillä vuoden aikana ollaan tehty muutoksia ja
uudistuksia, kuten fuksijulkaisun nimen muuttaminen ja Reippailija-lenkit. Myös Unicafe-vetoomus ja
Ilmastoveiviin osallistuminen olivat täysin uusia asioita MaOssa. Harmi, jos joku kuitenkin kokee näin.
Palautteessa ei myöskään mainittu esimerkkitilanteita, mikä myös vaikeuttaa sen ymmärtämistä.
Tietyt ainejärjestön toimintamallit ollaan myös koettu vuosien varrella toimiviksi, eikä tavoite olekaan muuttaa
tapoja vain muuttamisen vuoksi. Tulisi ehkä kuitenkin perustella nämä päätökset ja tavat muutenkin kuin vain
toteamalla, että näin ollaan tehty aiemminkin.
Kokouksessa kävi myös ilmi ajatus siitä, että joitain, esim. tapahtumien järjestämisessä tehtyjä uudistuksia
ollaan haluttu välttää siltä varalta, että vanhuksien osalta tulisi valitusta. Pelko vanhempien opiskelijoiden
reaktiosta on siis ehkä kuitenkin ollut joissain tilanteissa läsnä, eikä sen tulisi olla.
Vanhempien opiskelijoiden asiattomat mielipiteet tulisi jättää omaan arvoonsa, eikä antaa niille liikaa
painoarvoa päätöstenteoissa.
Toisessa palautteessa palautteenantaja kokee, että MaO-listalle tulee liikaa turhia viestejä.
Kokouksessa keskusteltua: Kaikki viestit ei jää filtteriin, esimerkiksi helsinki.fi -osoitteesta tulleet viestit
päästetään yleensä läpi. Joillekin sähköposti on ainoa informaation lähde, jos ei vaikkapa käytä somea.
MaO-listalle tulevat viestit voi myös ohjata halutessaan omaan kansioon.
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Kolmas palaute koskee sillistilan turvallisuutta. Tila koetaan kalliiksi ja vaaralliseksi paikaksi, ja
alkoholimääräkin on liian suuri osallistujia kohden.
Kokouksessa keskusteltua: Silliksien jälkeisessä kokouksessa keskusteltiin jo muutoksista, joita aiotaan
silliksen kohdalla tehdä. Ensi vuonna rajoitetaan keittiöön pääsyä ja pyritään pitämään lattiat turvallisina ja
kuivina mm. pyyhkeillä. Sovittiin myös muovisista skumppalaseista ja järkkärivuoroista. Nämä kohdat
päätettiin lisätä testamenttiin.

10. Vastaavat
Puheenjohtaja: Suunniteltu aktiivimökkiä, saatu Headhunting Think Companyn tiloihin, lajiteltu pj-kansioita.
Tuutorivastaava: Kuuluu hyvää, ensimmäiset sijaisuudet saatu! Ensi viikolla hengataan yhdessä tuutorien
kanssa ja keskustellaan menneistä ja tulevista tapahtumista.
Fuksivastaava: Kiitokset tuutoreille ja erityisesti kiitos tapahtumien järkkäämisestä. Fuksit on ihania,
tutustukaa niihin.
Opintovastaava: Menee hyvin, ollut hektistä. Pitää vielä lähettää työpajakurssihakemus eteenpäin. Kysytään
Moisiolta, voisiko järjestää vielä tänä syksynä osastokahvit, esim. yhdessä jouluglögien kanssa. Organisoitu
nettisivuja, tavoite saada ne vielä selkeämmiksi.
Ympäristövastaava: Hyvin menee myös, kiirettä ollut. Saatu paljon palautetta UniCafe-vetoomuksesta.
Ollaan osallistuttu Zero Waste -haasteeseen.
Liikuntavastaavat: Saatiin jengi korissarjaan kasaan. Mietitty sarjamaksujen maksujärjestelyjä, pitäisikö
maksaa kiinteä summa ja katsoa sitten ketkä osallistuu peleihin. Myös kausikortista ollaan keskusteltu, mutta
olisi hankala toteutettava. Sarjojen laskut voisi tulla suoraan MaOlle, joille osallistujat maksaa osuutensa.
Liikuntavuoroilla mennyt hyvin, futsalin kohdalla hiljaisempaa.
Keittiömestarit: Käytävävohvelit tulossa, tänään saatiin maidot raahattua autolla. Kauramaitoa on jonkin
verran, noin 20prk. Käytetään sitä kaikkeen, mm. vohveleihin.
Mantu: Kolmannen lehden teko hyvällä mallilla. Mantun ensimmäinen podcast julkaistu, jo yli 199
kuuntelukertaa. Ollaan mainostettu sitä Facebookinssa ja Instagramissa, ja Mantuun tulee vielä mainos.
Mainostetaan vielä MaO-sähköpostilistalla. Tavoitteena tehdä joka Mantun jälkeen pidempi podcast, jossa
vieraita Mantun haastateltavista. Olisi myös kiva saada henkilökuntaa osallistumaan.
Tilamestarit: Peli-illasta tulossa infoa tällä viikolla. Matrix ei lähtenyt mukaan koska heillä on excu samaan
aikaan. Yritetään kuitenkin järjestää Matrixin kanssa yhteinen Klusse-hengailu. Fuksisitsit tulossa ensi
viikolla. Testamenttien päivittelyä sillisten osalta.
Huvipäälliköt: Myy-MaO -sitsit tulossa 21.11. Tapahtuma tulossa lokakuun 16. Aletaan pian kokoustella
fuksien kanssa pikkujouluista.
Sihteeri: Hyvin menee, järkkäilty fuksimökkiä.
Varapuheenjohtaja: Ei mitään ihmeellistä, varailtu kokoustiloja ja järkkäilty aktiivimökkiä. Kauramaidosta:
Valion Oddlygood on hyvää!
IT-vastaava: Sähköpostilistoja kateltu. Tärppilootaan ei tällä hetkellä voi kommentoida kursseihin erikseen,
koitetaan korjata se.
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11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 Menneet tapahtumat: Svensk frågesport 19.9, Fuksiaiset 22.9., Luma-retki 24.9.,
Fuksiseikkailu 27.9., Limeksen Appro 2.10., Svensk frågesport 3.10.
Osallistujamäärä Svensk frågesportissa 19.9. 27, Fuksiaisissa 122, Luma-retkellä 42, Fuksiseikkailussa 137,
Limeksen Approilla 78, Svensk frågesportissa 3.10. 15.

11.2 Fuksisitsit 8.10.
Tulossa, koristelut vielä hieman kesken. Lähes kaikki paikat täytetty, ja maksuohjeet lähetetty.

11.3 Aktiivimökki 11.-13.10.
Rento viikonloppu tiedossa. Päätetään, että osallistujilta ei peritä maksua.

11.4 Peli-ilta 17.10.
Infoa tulossa vielä tällä viikolla.

10.5 Fuksimökki 18.-20.10.
Ilmoittautuminen aukesi fukseille keskiviikkona, vanhuksille tänään perjantaina klo 12. Järjestelyt hyvällä
mallilla.

11.6 Käytävävohvelit 29.10.
Tulossa.
Tässä välissä: Muistakaa lukekaa esityslistoja ja korjailkaa jos niissä esiintyy virheitä.

11.7 Työelämäilta 29.10.
Tulossa, järjestetään Meilahdessa.

11.8 KJYR 2.-4.11.
MaOn hytit ei luultavasti täyty. Moni vanhuksista menossa varjoilemaan. MaOlle tulee maksu vain täytetyistä
hyteistä.

11.9 MaO Headhunting 13.11
Tulossa, Think Companyn tiloissa Exactumissa klo 17. Hallitus voisi tulla paikalle hieman aikaisemmin, että
saadaan järkkäiltyä kaikki kuntoon.

11.10 Kumpulan potentiaali 14.11.
Tulossa.

11.11 Vuosikokous 20.11.
Tulossa. Uudella ylioppilastalolla Wilhelmsson-salissa.
Tässä välissä: Etsikää jo mahdollisia seuraajia viroille, mutta muistetaan silti pitää ne vielä avoimina.

11.12 Myy-MaO –sitsit 21.11.
Tulossa. Teemana haalarit.

11.13 Pikkujoulut 8.12.
Ei vielä kokousteltu fuksien kanssa. Katsotaan vielä, ketkä tuutoreista ottaa siitä vastuun yhdettä
huvipäälliköiden kanssa.
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11.14 KOOMA
Tulossa keväällä. Tarvitaan vielä tapahtuman järjestämisen koordinaattori ja työryhmä, jotta saataisiin
aloitettua järkkäilyt jo lokakuussa. Laitetaan avoimeen hakuun.

12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Paitatilaukset
Tilataan Reippailija- ja MaO-paitoja. Mietitään vielä, tilataanko samasta paikasta kuin viime vuonna. Viime
vuoden paidat eivät olleet ekologisin tai hyvälaatuisin valinta. Kysytään vielä yleistä mielipidettä siitä,
kannattaako paidoissa panostaa laatuun vai edulliseen hintaan. Seeti ottaa kopin ainakin Reippailijapaidoista

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

14. Kokouksen top 3
MantuCast
Peli-ilta
KOOMA

15. Seuraavat kokoukset
15.1 HalKo
Sovitaan hallituksen kokous 18.10. klo 10. alustavasti Geopisteessä.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31.

______________________________________
Jouko Lappalainen, puheenjohtaja
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