MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Eliaksen takapiha, Inarintie 27
AIKA: 2.6.2020 klo 17.00
LÄSNÄ:
Olivia Halme
Amanda Ojasalo
Julia Salmi
Alex Naumanen
Aapo Keinänen
Sanya Schubak
Eemil Becker
Inka Tuiskula
Aku Suoknuuti
Mikko Kangasmaa
Aapo Keinänen, saapui kohdassa 9.1.
Vivi Tarkka, saapui kohdassa 9.1.

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohdat:
8.5 Liikuntavuorojen lasku.
Hyväksytään esityslista lisäyksineen kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään kaikki edellisten kokousten (KuKo 10.3., KeKo, HalKo 23.3., KuKo 14.4. ja HalKo 5.5.) pöytäkirjat, jotka
ovat etäkokoustelun takia jääneet allekirjoittamatta.

5. MiSo
Leffailta – Aapo
Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille – Sanya
Pöytäkirjojen allekirjoittaminen netissä – Olivia

etenee
etenee
kesken

6. Ilmoitusasiat
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei ole uusia jäseniä.
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6.2 HY:n infotilaisuus
Eilen 1.6. oli Helsingin yliopiston infotilaisuus kesästä ja syksystä koronaan liittyen, pääpointtina tilojen kiinnipitäminen ja
opiskelun etänä jatkaminen edelleen ainakin massaluentojen osalta. Eilen Matlun opintovastaava laittoi Kumpulan
opintoryhmään, että varsinkin fuksit yritetään saada hyvin integroitua mukaan. Syksyllä panostetaan erityisesti fuksien
mukaan saamiseen. Tilaisuudessa puhuttiin myös riskiryhmistä, ja siitä, että erityisesti heidän osalta tulee pystyä
järjestämään etäopiskelua myös syksyllä.

6.3 HYYn ohjeet järjestöille
Myös HYY:ltä tuli sähköpostia järjestöille koskien koronavirusta. HYY ilmoitti, että Alina-sali, Sivistys ja muut järjestötilat
pysyvät kesän suljettuna. Kesätapahtumia ei suositella järjestettävän ja syksyn suurimpien tapahtumien järjestämistä
kannattaa harkita.

7. Posti
Pari lehteä.
Tässä välissä: GIS-luokkia avataan vähäiseen käyttöön. Käyttöä varten tulee pyytää lupa.

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilillä on 1190,61€

8.2 Taloudellinen tila
Taloudellinen tilanne on ok.

8.3 Reippailijakiekot
Hallitus on sopinut, että MaO ostaa kaksi Reippailija-kiekkoa, joiden hinta on yhteensä 28€.

8.4 HS-tilaus
Helsingin Sanomien tilaus on nyt tauolla elokuun alkuun asti.
8.5 Liikuntavuorojen lasku
Liikuntavuorojen maksuja varten tulisi selvittää, että paljonko rahaa on tullut Yparty-juhlista.

9. Opintoasiat
9.1 Jory esittäytyy
Joryyn eli Maantieteen johtoryhmään rekrytään syksyllä uusia jäseniä. Jory ei ole saanut kauhean paljon palautetta, mikä
viestii siitä, että Joryn tulisi olla näkyvämpi MaO:n jäsenille. Joryn opiskelijäsenet toimivat osana maantieteen
johtoryhmää, jossa puheenjohtajana toimii Sami Moisia. Opiskelijajäseniä on kaksi kandi- ja maisterivaiheen opiskelijaa
ja lisäksi heidän varajäsenensä. Uusi kausi alkaa ensi vuonna, mutta Kiia on siirtymässä eri maisteriohjelmaan, joten
syksyksi haetaan uutta kandivaiheen jäsentä. Käytännössä Joryn toimintaan kuuluu esimerkiksi kaikkien gradujen
hyväksyminen, kehityskeskustelut ja palautteen läpikäyminen. Viime aikoina puheenaiheena on ollut esimerkiksi
pääsykoemuutokset. Jokaisessa kokouksessa on kohta opiskelijoiden palautteelle. Olisi tärkeää, että palautetta tulisi,
sillä kun sitä tulee, palaute menee suoraan perille opetushenkilökunnalle. Palautteen antamiseksi voi ottaa suoraan
yhteyttä opintovastaava Sanyaan tai Joryyn.
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös palautteen antamisen helpottamisesta, ja siitä, että erilaisia palautekanavia voisi
yhdistää selkeästi MaO:n nettisivuille.

9.2 Palaute
Ei ole palautetta.

10. Vastaavat
Tuutorivastaava: Tuutorointijutuista ei ole saatu vielä lopullisia ohjeita. Oli Tiedebasaari-tapaamisessa, se järjestetään
etänä tai pienimuotoisempana. Koulutukset, sekä Fuksiseikkailu ja Avajaiskarnevaali ovat etänä. Kaikki on vielä
epävarmaa. Pieni punainen on työn alla.
Taloudenhoitaja: Opetellut kasvien nimiä ja yrittänyt saada edeltävää taloudenhoitajaa kiinni.
Varapuheenjohtaja: Oli viikonloppuna mökillä. Viranpuolesta laittaa kohta hyvää kesää -postauksen.
Liikuntavastaava: Oli myös mökillä työkuntoutumassa. Ulkopelit voisi alkaa nyt kesällä.
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Opintovastaava: Hyvää kuuluu, pääsi Aaltoon lukemaan yhdyskuntasuunnittelua. Viranpuolesta ei ole kerennyt
tekemään mitään edellisen kokouksen jälkeen
Huvimestari, Eemil: Oli mökillä, hyvin menee. Huviasioissa ollut hiljaista.
Retkivastaava: Tuli juuri takaisin Helsinkiin. Vaellusretkeä aletaan varmaan kohta järkkäilemään.
Huvimestari, Vivi: Käynyt välillä töissä, viranpuolesta vähän hiljaisempaa, katsotaan, että uskaltaako mitään isompaa
alkaa järkkään.
Tilamestari: Tehnyt töitä rakennustyömaalla. Viranpuolesta leffailta piti pitää, mutta siitä tuli Matiasten kanssa mörkö ja
se lupauksista huolimatta jäi. Ehkä keksivät jotain korvaavaa, ovat pahoillaan ja saavat anteeksi muulta hallitukselta.
Sihteeri: Hyvin menee. Viranpuolesta vähäisesti hommaa, koska kokouksia ei ole ollut.
Aku: Kesän vähäiset työ vähenivät entisestään. On perustanut jumpparyhmän, jossa tehdään HIIT-jumppia, saa tulla
mukaan. Kokoustelee Joryn kanssa ainakin muutaman kerran ennen kesätaukoa.
Puheenjohtaja: Muutti uuteen asuntoon. Viranpuolesta ei ole ollut paljon muuta tekemistä kuin sähköpostin lukemista
toinen silmä ummessa.
Tässä välissä: Jory tulee edustamaan myös fuksitapahtumiin, jolloin se tulee tutuksi jo uusille opiskelijoillekin.

11. Tapahtumat
11.1 Menneet tapahtumat: Mantsakahvit 8.5.
Osallistujamäärä tapahtumissa: Mantsakahvit 8.5. 6 osallistujaa.

11.2 Lammiviikonloppu
Peruttu.

11.3 Kesäpäivä
Kuopattu.

11.4 MaO:n vaellusretki
Toteutuu kesän ainoana tapahtumana. Maksimi osallistujamääräksi pohdittiin 15 henkilöä. Retkivastaavat miettineet
alustavasti kohteeksi Hetta-Pallasta.

11.5 Tiedebasaari
Mahdollisesti etänä.

11.6 Avajaiskarnevaalit 31.8.
Etänä.

11.7 KOOMA 10.-12.9.
Keväällä järjestettäväksi tarkoitetun KOOMA:n voisi siirtää ensi vuoden kevääseen. Alustavasti oli pohdittu tapahtuman
järjestämistä syyskuussa. Joensuulla oli viimeksi vaikea saada järjestettyä tapahtumaa, joten he voisivat olla ihan
tyytyväisiä tapahtuman lykkäämisestä. Jo tilatuille haalarimerkeille tulee keksiä jokin twisti, sillä haalarimerkeissä on
vuosiluku.

11.8 Fuksiseikkailu vko 39
Tapahtuu etänä.

11.9 Fuksiaiset 20.9.
Pitää lähempänä katsoa miten järjestetään.

11.10 Helsinginkadun appro 31.9./1.10.
Näillä näkymin järjestymässä. Kevään approille ostetut liput käyvät sellaisenaan syksyllä, mutta osallistujilla on myös
mahdollisuus perua ilmoittautuminen.

11.11 Fuksisitsit 6.10.
Tulossa.

11.12 Fuksiseikkailu 24.9.
Etänä.

11.13 Fuksimökki
Tulossa. Varmuuden vuoksi tulee selvittää peruutusehdot.
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11.14 Limeksen appro 7.10.
Tulossa.

11.15 Synop 50v. 10.10
Tulossa.

11.16 Tombolon 5v vujut
Tulossa.

11.17 KJYR 31.10-2.11.
Toivottavasti tulossa.

11.18 Potentiaali
Ei ole ilmoitettu onko tapahtuma peruttu vai tulossa.

11.19 MaO:n pikkujoulut 29.11.
Tulossa.

11.20 Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.
Tulossa.

12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Kesän liikuntavuorot
Kesällä aloitetaan ulkoliikuntavuorot jälleen. Yhteisen lenkkeilyn voi myös aloittaa ihan kuka vaan. Jos jollain on kivoja
liikuntaideoita niin niitä saa myös jakaa.

13. MiSo
Leffailta
Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille
Pöytäkirjojen allekirjoittaminen netissä
Opintopalautekanava

– Aapo
– Sanya
– Olivia
– Sanya

14. Top 3
Opintopalautteen antaminen helpottuu
Ulkopelit alkaa
Vaellus

15. Seuraavat kokoukset
15.1 HalKo
Seuraava kokous tiistaina 11.8. kello 18.00.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.16.

___________________________________
Olivia Halme, puheenjohtaja
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Elias Hirvikoski, sihteeri
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