
Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen osasto 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  1(3) 

 

 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 
 

PAIKKA: Kumpulan laakso ja zoom 
AIKA: 10.8.2020 klo 18.00 
LÄSNÄ: 
Olivia Halme 
Julia Salmi 
Elias Hirvikoski 
Vilma Kaukavuori 
Amanda Ojasalo 
Eemil Becker 
Aapo Keinänen 
Inka Tuiskula 
Sanya Schubak 
Alex Naumanen 
Matias Hytti, saapui kohdassa 5. 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.13 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

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

 

5. MiSo 
Leffailta – Aapo    kesken  

Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille – Sanya kesken 

Pöytäkirjojen allekirjoittaminen netissä – Olivia  tehty 

Opintopalautekanava –Sanya   kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 
Uusia jäseniä on yhdeksän ja kaikki ovat maksaneet jäsenmaksun. Hyväksytään kaikki uudet jäsenet.   
 

7. Posti 
Terra-lehti 
Loimulehti 
Kehitys 
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8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 
Tilillä on 1062,46€. 

8.2 Taloudellinen tilanne 
Ensi kevään 50-vuotisjuhlia ajatellen tilillä voisi olla enemmän rahaa. Ollaan kuitenkin järjestönä elossa ja rahatilanne on 
ihan ok. Hesarin approista tulee vielä rahaa tilille.  

 

8.3 Taloudellisen tilanteen parantaminen koronakevään jäljiltä 
Liikuntavuoromaksuja ei ole vielä pystytty tilittämään, eli niistä tulee vielä järjestölle rahaa. Pohdittiin sitä, voisikoo hallitus 

myydä esimerkiksi tuotteita ravintolapäivässä? Mietittiin myös haalarimerkkien myymistä Facebookin merkkimarkkinoilla. 

Pohdittiin sitä, onko kellään aktiiveilla suhteita paikkoihin, minne voisi mennä tekemään inventaarioita.  

 

Tässä välissä: pohdittiin myös telttakatoksen hankkimisesta ja sen jälleenvuokraamisesta. Onko suhteita, että pääsee 

inventaarioihin? Mitä jos hankkisi teltan? Inka katsoo telttoja. 

 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 
Pari palautetta oli tullut.  
Ensimmäisessä esimerkiksi kehuttiin Alexia mieheksi.  
Toisessa palautteessa kyseltiin kehitysmaantieteen perään, erityisesti kysellen onko kehitysmaantiedekursseja tulossa 
tulevaisuudessa lisää. Sanya vastaa palautteeseen.  
 

10. Tapahtumat  

10.1 Menneet tapahtumat: MaO:n vaellusretki 3.-9.8. 

Osallistujamäärä MaO:n vaelluksella: 11.  

10.2 Fuksipiknik 
Tulossa. Espalla. Klusse avaa. Pitää miettiä, että mitä tehdään, jos Klusse ei aukeakkaan ja mihin mennään sit jos sataa. 

Pitää selvittää. Mietitään jotain paikkaa. 

 

Tässä välissä: Puhuttiin tapahtumien järjestämisestä ja Megasporan perumisesta. Puhuttiin Klussesta ja koronasta. 

Kaikilla tuutoreilla voisi olla Klusse-avain. Klusse aiheuttaa kysymyksiä. Tilanne elää koronan kanssa.  

 

10.3 Tiedebasaari 
Viimeisimmän tiedon mukaan järjestetään, mutta ei ole varmuutta onko etänä vai normaalisti. Todennäköisesti ei 
järjestetä orientaatioviikolla.  

10.4 Avajaiskarnevaalit 31.8. 
Peruttu ymmärryksemme mukaan.   

10.5 Mantsan tutustumisbileet 
Tapahtuu 4.9. Mascotissa, mutta sitä ei ole vielä varattu. Voisi pyytää musiikkia pienemmälle. Tuutoreista Anna ja Eemil 
varaavat tilan. 

10.6 Löytösen muotokuvan paljastustilaisuus 8.9. 
Tässä kuussa tulee virallinen kutsu. MaO on lahjoittanut 10€ muotokuvaan. Kaikki ei varmaan pääsee tilaisuuteen, koska 
kutsuja oli lähetetty paljon. MaO:lta tulee tapahtumaan ohjelmaa. 

10.7 Fuksiaiset 20.9. 
On tulossa. Onkohan Alina-sali käytössä? Aapo ja Elina tapahtuman vastuutuutorit.  

10.8 Fuksiseikkailu 24.9. 
Peruttu, mutta tehty etätapahtuma. Rasteja, jotka ovat etänä. Pitää miettiä, että miten MaO:n rasti tehdään.  

10.9 Helsinginkadun appro 31.9./1.10. 
Ei ole kuulunut mitään.  
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10.10 Fuksisitsit 6.10. 
Tulossa. Pitää varmuuden vuoksi miettiä, että missä muualla sitsit voisi järjestää kuin Alina-salissa.  

10.11 Fuksimökki 2.-4. 
Fuksimökki lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna.   

10.12 Aktiivimökki 

Aktiivimökistä voisi tehdä doodlen. Se on parin vuoden ajan ollut aina Hollolassa. Voisi kysellä myös, jos aktiivimökin 
järjestäisi tänä vuonna jossain muualla.  

Tässä välissä: hallitusesittely uusille opiskelijoille järjestetään zoomissa 25.8.  

 

11. Muut asiat 

11.1 Petteri Muukkosen suosituskirje 
Petteri Muukkonen hakee jälleen opettajienakatemiaan ja hän toivoo, että Olivia voisi kirjottaa MaO:n puolesta 
suosituskirjeen. 

 

11.2 Uusi laulukirja 

Vanhat laulukirjat ovat jo vähissä. Uutta laulukirjaa varten kappaleita voisi lisätä ja osaa nykyaikaistaa. 
Laulukirjan tekemiseen voisi pitää kansikilpailun ja joku voisi olla yhdyshenkilö, joka kyselee ihmisiä 
laulukirjatyöryhmään. Kaikille uusille fukseille ei varmaan riitä laulukirjoja, joten kirjoja pitäisi tilata jo ennen fuksisitsejä. 
Vilma lupautui kokoamaan työryhmän.  

Tässä välissä: Liikuntavuorojen maksuja ei ole voitu vielä kysyä, koska ei tiedä summaa MaO:n sponsseihin.  

 

Tässä välissä: Lettuja rahankeräysmielessä voisi paistaa myös kampuksen ulkopuolella. 

 

12. MiSo 

Telttojen katsomien   – Inka 

Laulukirjatyöryhmä  – Vilma 

MaO:n sponssien määrän reippailijoille – Olivia 

Opetushenkilökunnan esittelyt nettisviulle – Sanya 

Opintopalautekanava  – Sanya   

 

13. Kokouksen top 3 

1-3. Herätys, syksy alkaa  
Hallitus kokousti aurinkoisessa säässä Kumpulan laaksossa ja pohti tulevaa syksyä, johon on nyt kaikkien aika herätä. 
Hallitus kehottaa jäseniään ideoimaan MaO:n toimintaa ja heittelemään ideoita ilmoille. Toivottavasti syksyn tapahtumat 
saadaan järjestettyä, ja nähdään ensi kokouksessa Olivian kerhohuoneella 3.9. kello 18.00! 

 

14. Seuraavat kokoukset  

14.1 Kuukausikokous 
Seuraava kokous zoomissa ja Olivian kerhohuoneella 3.9. kello 18.00.  

 

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.08. 

  
 

___________________________________    ___________________________________  

Olivia Halme, puheenjohtaja      Elias Hirvikoski, sihteeri 


