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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Zoom 

AIKA: 1.10.2020 klo 18.00 

LÄSNÄ: 

Olivia Halme 
Sanya Schubak 
Elias Hirvikoski 
Amanda Ojasalo 
Alex Naumanen 
Aapo Keinänen 
Eemil Becker 
Julia Viertola, lähti kohdassa 11.5. 
Julia Salmi.  
Inka Tuiskula, saapui kohdassa 4. 
Emma Taalikka.  
Vilma Kaukavuori, lähti kohdassa 6.5.  
Joonatan Reunanen, lähti kohdassa 10.  
Eveliina Sirola, lähti kohdassa 11.9. 
Ilari Leino 
Oskar Tuomaala 
Vivi Tarkka 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.09 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohdat: 

- 8.5 Ympäristömääräraha 

- 9.2 Jory 

Hyväksytään esityslista lisäyksineen kokouksen työjärjestykseksi. 

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

 
5. MiSo 
Telttojen katsominen – Inka   kesken 
Opintopalautekanava – Sanya Olivia  kesken 
Ilmaisia käyntikohteita – Aapo Elias  kesken 
Minecraft – OulaInka   kesken  
Seikkailupuisto/seinäkiipeily/boulderointi – Ossi Mikko  tulossa  
 

6. Ilmoitusasiat 
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6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 
Meillä on yksi uusi jäsen.Hyväksytään hänen MaO ry:n uudeksi jäseneksi. Tervetuloa.  
 
6.2 Ohjeistukset tapahtumanjärjestäjille 
HYY:ltä on tullut uudet tapahtumaohjeistukset, joiden pohjalta MaO:n ohjeistukset on päivitetty. Toistaiseksi emme 
järjestä sisätapahtumia pois lukien liikuntavuorot ja vuosikokos. Voimassa 5.10. alkaen. Ulkotapahtumissa maksimi 
osallistujamäärä on 40 henkilöä. Jatkoille ei pidä mennä baariin. MaO:n ohjeistuksesta löytyy myös selostus, mitä pitää 
löytyä jokaisen tapahtuman kuvauksesta liittyen koronaturvallisuuteen. Kuvauksesta löytyy esimerkiksi maskisuositus, 
THL:n ohje maskin käyttöön ja muistutus turvaväleistä. Mietittiin, että ei olisi hyvä enää järjestää edes pieniä tapahtumia 
maanantaista lähtien sisätiloissa. Todettiin, että ainoa poikkeus voisi olla tuutorparin järjestämä tapahtuma 
fuksiryhmälleen, jolloin osallistuja määrä jää alle 20 henkilöä.  Mietittiin, että sisätiloihin voisi antaa 
henkilömäärärajoituksen, vahvan maskisuosituksen ja korona-vilkkusuosituksen.  
 

6.3 Alina-salin varauskierrokset keväälle 2021 

Alina-salin varauskierros keväälle alkaa 13.10. ja tällä kertaa on huvipäälliköiden vuoro varata.  

 
6.4 Liikuntavastaavien muistutus 
Liikuntavastaavat haluaa mustuttaa, että ei laiteta tapahtumia päällekkäin liikuntavuorojen kanssa. Pyritään ettei 
tapahtumat mene maksullisten vuorojen päälle. Maksulliset vuorot on maanantai ja tiistai kello 15.00. Lähtökohtasesti 
pyritään siihen, ettei muidenkaan vuorojen päälle mene tapahtumat.  
 
Toinen asia on ulkopuoliset kävijät. Yksi kemisti käy nyt vuoroilla. Mitä pitää tehdä, jos tulee paljon ulkopuolisia 
reippailijoita? Jos alkaa tulee enemmän niin periaatteessa MaO:han voisi kerätä rahaa niiltä. Esimerkiksi voisi vaatia, 
että heidän pitäisi olla MaO:n jäseniä. Vaikka sitä ei kyllä ohjeissa lue selkeästi, että pitäisi olla. Ulkopuoliset maksavat 
tällä hetkellä vain vuoroista kun maolaiset maksaa myös osallistumismaksun. Epäreilu tilanne? 
 
Todettiin, että tällä hetkellä ulkopuolisia osallistujia ei ole kuin yksi. Jos vuoroille tulee ryntäys ulkopuolisista, mietimme 
asiaa uudelleen. Linjattiin, että otetaan asia käsittelyyn uudestaan, jos vuoroille tulee yli viisi ulkopuolista osallistujaa. 
Todettiin myös, että ulkopuolinen pelaaja on tervetullut myös sarjapeleihin.  

 
6.5 Ympäristöohjelma 
Ympäristövastaava esittää ympäristöohjelman vuodelle 2020. Hallitus kannattaa yksimielisesti ympäristöohjelman 
hyväksymistä.  

 
7. Posti. 
Kehitys-lehti 
Natura-lehti 
Avun maailma 

 
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
Tilin saldo on 2039,15€. 

 
8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tilanne on hyvä. 

 
8.3 Tilinpäätös 2019 
Puheenjohtaja löysi vihdoin edellisten toimijoiden kanssa virheet ja tahlo on vihdoin valmis ja avustusrahat pitäisi tulla. 

 
8.4 Potentiaali 2019 
Tilanne on nytkähtänyt eteenpäin ja avustukset mahdollisesti tulossa. Meiltä on kysytty MaO:n aktiivisten jäsenten 
määrää. Yksi osa siitä miten Potentiaalin rahat jaetaan on se kuinka iso meidän ainejärjestö on. Mikä muiden 
jäsenmäärä on? Voisi verrata siihen. 
 

 8.5. Ympäristömääräraha 
Kokouksessa äänestettiin ympäristömäärärahan kohteesta, ja kohde voitti muut ehdokkaat viidellä äänellä. Maantieteen 
opiskelijat ry päätti lahjoittaa vuosittaisen ympäristömäärärahan (50€) Suomen luonnonsuojeluliitolle metsille, vesille ja 
soille. Lahjoittamalla kohteeseen MaO ry osallistuu vehreiden metsien, puhtaiden vesien ja herkän suoluonnon 
säilyttämiseen. Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa mm. metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, kampanjoi avohakkuita 
historiaan, ajaa vesiensuojelua edistäviä lakeja ja pelastaa vaikuttamistyöllä soita turpeenotolta. 
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9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
Fuksimökistä tuli palautetta, jossa pohdittiin fuksimökin järjestämisen järkevyyttä. Palautteessa oltiin huolestuneita 
erityisesti fuksimökin koronatuvallisuudesta.  
 
Hallitus vastaa: Olemme vastaanottaneet palautteen ja peruneet fuksimökin.  
 
Kolmas palaute: Kiitos kaikille aktiiveille kun teette niin hyvää työtä. 
 
Hallitus vastaa: kaikki palaute on tärkeää, hyvä palaute lämmittää sydäntä. 
 
 

9.2. JORY 
Jory on maantieteen johtoryhmä – hallinnollinen elin, joka päättä maantieteen koulutusohjelman linjauksista, hyväksyy 
gradut ja keskustelee tärkeistä asioita. Joryssa neljä opiskelijajäsentä sekä heidän varajäsenet. Mukaan saa osallistuu 
myös varajäsenenä. Joryyn haetaan nyt uusia jäseniä. Jos on edes vähän mielenkiintoa, niin kannattaa osallistua. Siellä 
toimiminen ei vie paljon aikaa elämästä.  

 
10. Vastaavat 
Liikuntaministeri: Ihan jees, vähän kiree tulevan viikonlopun takia. Fuksipesiski oli kiva.  
Varapuheenjohtaja: Hyvin menee. Viranpuolesta ei ihan hirveenä mitään. Ois kiva vuokrata työhuone pienellä porukalla.  
Huvipäällikkö: Hyvin menee. Vähän työstressiä.  
Sihteeri: Hyvin menee. Sihteerin hommat menee kokoustellessa.  
Ympäristövastaava: Hyvin menee, opettelen virkkaamaan täällä, ja hermot menee kun en onnistu. 
Ilari-Fuksi: Olen hyvin väsynyt. Huomenna sitsit. 
Tilamestari: Viranpuolesta ei kuulu mitään. Ite just vaihdoin junasta bussiin. Oon tulossa viiden päivän Lapin vaellukselta, 
yöllä kotona. Huomenna tuutorointia. 
Taloudenhoitaja: Kuuluu ihan hyvää. Lauantaina muutto. Bilsa stressaa. Olen aloittanut japanin opiskelun. Viranpuolesta 
vähän stressaa, mutta Iivari lupasi auttaa.  
Tuutorivastaava: Hyvää kuuluu. Viime viikko oli stressaava fuksimökin takia. Kiva et on muuta tälle viikolle.  
Emma: Kuuluu hyvää.  
Julia Viertola: Egea-juttuja ollut hoidettavana.  
Oskar-Fuksi: Ihan hyvää kuuluu, yritän vaihteeksi opiskella.  
Opintovastaava: Ihan hyvää kuuluu, tein just sihteerille ruokaa. Sain Evelle lähetettyä vihdoin opetushenkilökuntajutut.  
Huvivastaava-Vivi: Hyvää kuuluu. Viranpuolesta ei kuulu mitään. Kiitos, että muut on järjestänyt jotain muuta.  
Puheenjohtaja: Motivaatiopuutetta ja eksistentiaalikriisii. Ens periodi näyttää tosi kivalta. Tilinpäätös saatiin tehtyä. 
Ainejärjestöjuttuihin käytän ajan ja opiskelut sivussa.  

 
11. Tapahtumat 
11.1 Menneet tapahtumat: Sieniretki 15.9.29, Restart 15.9.1, Fuksiaiset 20.9. , 85, Leffailta 21.9. 27, 
Lammassaariretki 23.9. 45, Fuksiviikko/Fuksihaaste 21.-25.9. 15, Fuksipesis 29.9. 45,  
Osallistujamääräs menneissä tapahtumissa: Sieniretkellä 29, Restartissa 1, Fuksiaisissa 85, Leffaillassa 27, 
Lammassaariretkellä 45, Fuksihaasteessa 15 ja Fuksipesiksessä 45. 

 
11.2 Laulukirjakokous 
Tulossa 

 
11.3 Fuksimökki 2.-4.10 
Fuksimökki päätettiin perua jo ennen kokousta. Fuksimökki on tuutoreiden vastuutapahtuma ja tuutorit päättivät perua 
fuksimökin huonontuneen koronavirustilanteen takia. Fuksimökin tilalle on kuitenkin kehitelty korvaavaa ohjelmaa.  

 
11.4 MaO:n fuksisitsit 2.10. 
Fuksimökin korvaavana ohjelmana järjestetään sitsit fukseille ja tuutoreille kolmessa eri lokaatiossa. Sitseillä on 
myynnissä myös MaO:n laulukirjoja.  

 
11.5 Olympialaiset 3.10. 
Lauantaina 3.10. järjestetään fukseille Olympialaiset toisena Fuksimökin korvaavana ohjelmana. Olympialaisissa 
hyödynnetään keväisin järjestettävän MaOlympialaiset -tapahtuman ideaa. MaOlympialaisilla oli viimeksi 50€ budjetti. 
Hallitus päätti antaa tapahtumalle 50€ muun muassa tarvikkeisiin ja voittajien palkintoihin.  
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11.6 Fuksisitsit 6.10. 
Ei tule  

 
 
11.7 Limeksen varjoapprot 7.-13.10. 
Tulossa. Loppuunmyyty.  

 
11.8 Roskienkeräystempaus 8.10. 
Tulossa. Kulosaareen mennään. 

 
11.9 Tähtiretki 14.10. 
Tulossa. Myönnetään 15€ mahdollisen oppaan kiittämiseen.  

 
11.10 Aktiiviviikonloppu 16.-18.10 
Aktiivimökki toteutuu tänä vuonna aktiiviretkenä mahdollisesti Nuuksioon.  

 
11.11 Löytösen muotokuvanpaljastustilaisuus 26.10. 
Tulossa. 

 
11.12 Atlas ry 35v. 14.11. 
Oulun mantsalaisten vujut siirtuneet keväälle.  

 
11.13 Ravintolapäivä 14.11. 
Tulossa. Aajteltiin myydä koko Kumpulalle vohveleita.  

 
11.14 Pikkujoulut 
Tuskin voi pitää. Voisi miettii korvaavaa juttua. Voisi tehdä videon. Mietitään myöhemmin.  

 
11.15 Käsityöilta 
Ei tule, koska sisätapahtumat.  

 
12. Muut esille tulevat asiat 
 
12.1 Toimijat vuodelle 2021 
Nyt on viimeistään korkea aika alkaa etsimään itselleen seuraajaa. Päivittäkää myös virkatestamenttia. Mietittiin, miten 
Headhunting voisi järjestää. Voitaisiin tehdä meidän virkoihin videot, joissa olisi myös viranhaltijoiden yhteystiedot, 
mahdollista yhteydenottoa ajatellen. Videot voisivat tulla someen ja zoomissa olisi mahdollista myös esitellä virkoja.  

 
12.2 Vuosikokous 
Kahden kuukauden päästä.  

 
12.3 Futisvuorot 
Reippailijat saamassa mahdollisesti kenttävuron, joka maksaa 20€ tunnilta. Osallistujilta tultaisiin keräämään maksu. Voi 
olla, että Reippailijat eivät välttämättä saa vuoroja, mutta se selviää myöhemmin.  

 
13. MiSo 
Telttojen katsominen – Inka 
Opintopalautekanava – Sanya Olivia 
Ilmaisia käyntikohteita – Aapo Elias 
Minecraft – OulaInka   
Headhunting-ideointi – Sanya Olivia, Amanda 

 
14. Top 3 
1.Kiitos palautteesta 
Hallitus kiittää kaikesta saamastaan palautteesta, ja kannustaa jäseniään antamaan risuja ja ruusuja. Virallisen 
palautekanavan kautta palaute löytää aina perille!  
 
2. MaO noudattaa HYY:n ohjeistusta 
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HYY on päivitänyt viimeksi tällä viikolla koronaohjeistustaan järjestöille. MaO on luonut ohjeistuksen 
tapahtumajärjestäjille ja hallitus päivittää ohjeistusta HYY:n ohjeistusten mukaisesti. Uuden ohjeistuksen mukaan 5.10. 
alkaen ulkotapahtumien maksimiosallistujamäärä on 40 ja sisätapahtumia saa järjestää ainoastaan tuutorpari oman 
fuksiryhmänsä kanssa. 
 
3. Ympäristömääräraha 
Maantieteen opiskelijat ry päätti lahjoittaa vuosittaisen ympäristömäärärahan (50€) Suomen luonnonsuojeluliitolle 
metsille, vesille ja soille. Lahjoittamalla kohteeseen MaO ry osallistuu vehreiden metsien, puhtaiden vesien ja herkän 
suoluonnon säilyttämiseen. Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa mm. metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, kampanjoi 
avohakkuita historiaan, ajaa vesiensuojelua edistäviä lakeja ja pelastaa vaikuttamistyöllä soita turpeenotolta. 

 
15. Seuraavat kokoukset 
 
15.1 HalKo 
Seuraava kokous 15.10. kello 16.00. 

 
16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.07. 

 
 

___________________________________  ___________________________________  
Olivia Halme, puheenjohtaja    Elias Hirvikoski, sihteeri 
 


