MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
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PAIKKA: Geopiste, Physicum
AIKA: 24.2.2020 klo 18.00
LÄSNÄ:
Olivia Halme
Julia Salmi
Elias Hirvikoski
Eemil Becker
Inka Tuiskula
Aapo Keinänen
Alex Naumanen
Amanda Ojasalo
Vilma Kaukavuori
Seeti Haapanen
Oula Inkeröinen, lähti kohdassa 10.21.
Justus Poutanen, saapui kohdassa 4, Lähti kohdassa 9.1.
Sanya Schubak, saapui kohdassa 5.

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous ei ole laillinen ja päätösvaltainen, koska hallituksen kokouksesta ei ilmoitettu MaO ry:n sääntöjen mukaisesti.
Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja päätöksen vaativat asiat vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttäminen siirretään seuraavaan kokoukseen.

5. MiSo
- Hallitusesittely nettisivulle – Amanda
- Osastoneuvosto – Sanya
- Sohvien siivous – Olivia ja Amanda
- Opetushenkilökunnan esittely nettisivuille – Sanya
- Matrixin synttärikortti – Amanda
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6. Ilmoitusasiat
6.1 Klussen siivousvuorot
Kumpulan ainejärjestöt siivoavat Klusteria viikkovuoroin ja MaO:n tämän vuoden siivousvuorot ovat vko 10, vko 16, vko
23, vko 30, vko 37, vko 44, vko 50 ja vko 4. Kulkuoikeudet uusille avaimellisille ovat jo voimassa ja avaimen voi käydä
noutamassa HYYn palvelutoimistosta. Ensimmäisen eli viikon 10 siivousvuoron hoitaa hallitus. Viikon 16, 23 ja 30
siivousvuoron hoitaa MaOn aktiivit ja viikon 37 vuoron tuutorit. Sen jälkeen viikolla 44 on taas vuorossa hallitus ja viikolla
50 aktiivit. Ensi vuoden puolelle menevän, viikon 4 siivousvuorosta vastaa ensi vuoden hallitus parhaaksi katsomallaan
tavalla.

7. Posti
Loimu-lehti
Geo-lehti

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 1583,92€.
Tässä välissä: Keskusteltiin siitä onko Y-partyn ja henkilökunnan pikkujoulujen nakkeilun Reippailijoille suunnatut rahat
tulleet jo MaOn tilille. Varmuutta ei ole, sillä rahastonhoitajan koulutus on vielä saamatta.

8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on ok. Parempi kuin viimeksi.

8.3 Kevätseminaarin herkut
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Palautteessa kiitettiin kaikkia MaO:n aktiiveja ja hallitusta kevätseminaariviikonlopusta Tvärminnessä.
Hallitus vastaa: Kiitetään palautteenantajaa läsnäolosta Tvärminnenissä.
Palautetta HYn nettisivujen osuudesta, jossa kerrottiin maantieteen opiskelusta ja MaO:n toiminnasta. Palautteenantaja
vinkkasi hallitukselle nettisivujen kaipaavan osaltaan päivitystä ja mahdollisesti uusia kuvia.
Hallitus vastaa: Hallitus kiittää palautteesta, selvittää asiaa ja ottaa yhteyttä HY:n nettisivujen ylläpitäjään.
Palautetta oli tullut myös puutteellisesta kokouskutsusta. MaO ry:n kevätkokouksen siirtämisestä huolimatta samalle
päivälle sovittu hallituksen kokous päätettiin pitää. Hallituksen kokous oli kuitenkin inhimillisen erehdyksen johdosta
päässyt uupumaan kokouskutsusta, jota hallitus oli MaO ry:n Facebook-ryhmässä jälkikäteen koittanut korjata.
Tarkkasilmäiset jäsenet kuitenkin huomasivat hämärän toiminnan ja antoivat palautetta kokouksen laittomuudesta.
Palautteessa pyydettiin julkista kannanottoa asiaan, mutta palautteenantajat eivät allekirjoittaneet palautetta nimellään,
joten kannanottoa ei tarvitse tehdä.
Hallitus vastaa: Kokouksessa keskusteltiin asiasta ja hallitus ottaa oppia tapahtuneesta. Ainejärjestötoiminnan
huiskeessa asioiden byrokraattisuus ja laillinen puoli joskus unohtuvat itse kultakin, kuten palautteessa mainitussa
tapauksessa on käynyt. Hallitus päätti pitää kokouksen epävirallisena, joten kokouksessa tehdyt päätökset hyväksytään
seuraavassa kokouksessa. On koko ainejärjestön ja MaO:n toiminnan pyörimisen kannalta tärkeää, että hallitus
kokoustaa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
Kokouksessa pohdittiin myös sitä, onko kokouksen luonteen muuttaminen laillista, sillä siitä ei ole mainintaa
yhdistyslaissa. Kokouksen luonne muuttui niin sanotusti isommasta pienemmäksi, muuttuessa kevätkokouksesta
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hallituksen kokoukseksi. Kokouskutsu oli laitettu järjestyslain mukaisesti viikkoa ennen kokousta. Kutsu oli laitettu
kevätkokouksen nimellä, mutta kevätkokous täytyi siirtää viime hetkellä tilinpäätöksen pitkittymisen takia, jolloin
kokouksen luonteen muuttumisesta ei pystytty ilmoittamaan viikkoa etukäteen. Väärinkäsitysten välttämiseksi
porsaanreiät kuitenki sivuutettiin ja kokous pidettiin epävirallisena.
Palaute pureutui hallituksen ja MaO:n toiminnan byrokraattisiin seikkoihin, ja hallitus päätti, että vastauksen kirjaaminen
pöytäkirjaan riittää. Hallitus kiittää palautteesta ja rohkaisee jäseniään antamaan palautetta hallitukselle
tulevaisuudessakin. Hallitus on jatkossa entistä tarkempi kokoustensa ja kokouskutsujensa kanssa ja kiittää
tarkkasilmäisiä ainejärjestön jäseniä.

9.2. Opiskelijajäsenet osastoneuvostoon
Osastoneuvosto on koottu ja ensimmäinen kokous neuvostolla on jo ensi kuussa. Osastoneuvostoon on valittu
varsinaisinajäseninä Olivia Halme, Eveliina Sirola, sekä edellä mainittujen varajäseninä Eemil Becker ja Oula Inkeröinen.

10. Tapahtumat
10.1 Menneet tapahtumat: 11.2. haalarimerkkiompelu, 15.2. Moodin 52v. saunailta, 18.2. MK-MaO-sitsit, 21.23.2. kevätseminaari.
Osallistujamäärä haalarimerkkiompelussa 16, Moodin 52v. saunaillassa 0, MK-MaO-sitseillä 36 ja kevätseminaarissa 30.

10.1 Laskiainen 25.2.
Tulossa. Tila- ja keittiömestarit tarjoilevat pullia ja kaakaota tapahtumassa.

10.2 Kotibileet 26.2.
Tulossa. Tapahtumaan saa tuoda myös MaO:n ulkopuolisen avecin. MaO maksaa tapahtuman tilavuokran. Päätös
maksusta vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

10.3 HYYn virityspäivä 26.2.
Tapahtumaan ei osallistujia.

10.4 HYK 93v. 29.2.
Tulossa.

10.5 Matrix 25v. 29.2.
Vuosijuhlille ei menijöitä. Amanda on ostanut Matrixille kortin, jossa on MaO:n onnitteluterveiset.

10.6 Opintokokonaisuusinfo 28.2.
- Sähköpostia lähetetty fuksilistalle ja infottu tapahtumasta. Infossa ylempien vuosikurssien opiskelijat kertovat
valitsemistaan opintokokonaisuuksista.

10.7 MaO:n 49v. vuosijuhlat 7.3.
Tulossa.

10.8 Sillis 8.3.
Tulossa.

10.9 Opintopalautteen purku 6.3.
Tulossa 6.3. kello 12-14 Physicumin salissa D112. Opintovastaava lähettää kutsun MaO-listalle ja laittaa opettajille
kutsun kahvihuoneeseen.

10.10 Maanmittarikilta 119v 20.3.
Aapo ja Inka alustavasti kiinnostuneet lähtemään vuosijuhlille.
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10.11 KOOMA 26.-28.3.
Tulossa. Ilmoittautuminen KOOMAan meni ja 101 osallistujaa on tulossa Helsinkiin. Majoitus vielä järjestettävänä.
Tapahtumassa on yhteiset bileet, haalarimerkkien myyntiä, workshoppeja, luentoja, kaupunkirastikierros ja
sillisaamiainen Sivityksellä.

10.12 Kulttuurimaantieteen retki 2.-5.4.
Tulossa.

10.13 Tombolo 5v. 4.4.
Itä-Suomen yliopiston maantieteilijöiden vuosijuhla. Inka lähtee edustamaan Joensuuhun.

10.14 Tuttu Juttu -show:n kuvaukset 8.4.
Tulossa. Kulttuurivastaavien järjestämä tapahtuma, josta infoa tulossa myöhemmin.

10.15 Synop 50v. 18.4.
Amanda ja Vilma alustavasti kiinnostuneet lähtemään vuosijuhlaan.

10.16 Vappu
Tulossa.

10.17 Lammiviikonloppu 15.-17.5.
Tulossa.

10.18 Helsinginkadun appro 16.4.
Tulossa.

10.19 Käytävävohvelit
Tulossa kevään aikana.

10.20 MK-MaO Jukolan viesti
Sitseillä Maanmittarikilta kutsui MaOlaiset mukaan Jukolan viestiin. Jukolan viestiä varten on perustettu Telegram-ryhmä.
Eemil kyselee MaOlaisten kiinnostuksesta lähteä tapahtumaan.

10.21 Istanbulin kongressi
Useita MaOlaisia on kiinnostunut lähtemään maantieteen maailmankongressiin Istanbuliin. Matkan suunnittelu on
käynnissä ja messengeriin on luotu kiinnostuneiden kesken keskusteluryhmä.

11. Muut asiat
11.1 Sählyvuorot
Sählyvuoroilla on ollut osallistujakato. Liikuntavastaavat tekivät kyselyn osallistujakadon syiden selvittämiseksi ja
vastauksena puolet ilmoittivat, että luento on vuoron kanssa päällekkäin ja puolet sanoivat, ettei sähly kiinnosta.
Sählyvuoroilla on päädytty pelaamaan futsalia. Periodiviikolla ei ole luentoja, ja liikuntavastaavat voivatkin tarkkailla
tuleeko sählyvuorolle enemmän osallistujia.
Tässä välissä: Puhuttiin Reippailijoiden sulkkisturnauksesta ja siitä maksaako MaO tilavuokran, joka on kahdelta tunnilta
100€. Hallitus päätti maksaa 100€. Päätös vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Budjetissa urheiluun on budjetoitu
500€, mutta reippalijat ovat nakkeilleet itselleen lisää rahaa, joten turnauksen sponsorointi on mahdollinen.

11.2 Nakkeilijat Lipidi ry:n Sikajuhliin
Lipidi on lupautunut nakkeilemaan MaO:n vujuilla ja vastavuoroisesti MaO:n tulee nakkeilla Lipidin Sikajuhlissa. Tarkkaa
päivämäärää juhlalle ei ole vielä selvillä, mutta todennäköisesti se järjestetään 17.4. Suomenlinnassa. Koko hallitus on
kiinnostunu nakkeilusta Lipidin Sikajuhlilla.
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12. MiSo
- Hallitusesittely nettisivulle – Amanda
- Yhteydenotto HY:n nettisivujen päivittämiseksi – Elias
- Opintopalautteen purusta tiedottaminen – Sanya
- Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille – Sanya
- MK-MaO, Jukolan viestistä tiedottaminen– Eemil

13. Kokouksen top 3
1. Kotibileet Alina-salissa 26.2. kello 19 eteenpäin. Iltaan kuuluu takuuvarmasti hyvää musiikkia, tanssia ja beer pong
turnaus. MaO toivottaa tervetulleeksi kotibileihinsä myös ei-mantsalaisen kaverisi! Nappaa siis se kaveri kainaloon ja
suuntaa tänään kohti Alina-salin kätyä.
2. Opintokokonaisuusinfo 28.2. kello 13 Physicumin salissa E204. Oletko fuksi tai muuten vain vielä
opintokokonaisuuttasi vailla oleva opiskelija? Kaipaatko ideoita siitä, mikä opintokokonaisuus kannattaisi valita? Suuntaa
perjantaina opintokokonaisuusinfoon, jossa saat vastauksia kysymyksiisi ja lisätietoa eri
opintokokonaisuusvaihtoehdoista.
3. MaO:n perinteinen sulkkisturnaus lähestyy ja on aika kaivaa mailat harjoittelua varten opiskeluyksiöiden perältä.
Reippailijavastaava tulee kartoittamaan kevään aikana kiinnostuneiden määrää, mutta harjoittelun turnausta varten voi
aloittaa jo nyt!

14. Seuraavat kokoukset
14.1 Kevätkokous + Kuko
Järjestetään 10.3. klo 17.30 Geopisteessä.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.16.

___________________________________
Olivia Halme, puheenjohtaja
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___________________________________
Elias Hirvikoski, sihteeri
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