MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Kerhohuone, Intiankatu 21
AIKA: 3.9.2020 klo 18.00
LÄSNÄ:
Olivia Halme
Elias Hirvikoski
Julia Salmi
Amanda Ojasalo
Heta Rantakallio
Tiina Aalto
Sonja Nylund, lähti kohdassa 12.2.
Pihla Haapalo
Vilma Kaukavuori
Vilma Koljonen
Emilia Ihalainen
Alex Naumanen, lähti kohdassa 11.2.
Anna Nuutinen
Matias Hytti
Mikko Kangasmaa
Emma Ward
Aapo Keinänen
Julia Salmi
Sanya Schubak
Eveliina Sirola
Pasi Okkonen
Eemil Becker, lähti kohdassa 12.2.
Oula Inkeröinen
Etänä:
Sarianna Walden
Inka Tuiskula, lähti kohdassa 14.
Julia Viertola, lähti kohdassa 10.
Erkki Järvinen
Ilari Leino
Jonna Rönn
Maria Tuomola
Milja Mäki-Rahkola
Tapio Turpeinen
Ville Väisänen
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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohta:
12.6 Tavaralista
Hyväksytään esityslista lisäyksineen kokouksen työjärjestykseksi.

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

5. MiSo
Telttojen katsominen – Inka
Laulukirjatyöryhmä – Vilma
MaO:n sponssien määrä reippailijoille – Olivia
Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille – Sanya,
Opintopalautekanava – Sanya + Olivia

on katsonut, jatkaa katsomista
tehty
tehty (oli 61€ ja laskut on jo lähetetty)
jatketaan vielä yhdessä
kesken

Tässä välissä: Mietitty anonyymiä palautetta netissä ja ehkä myös anonyymin palautteen antamista sohvilla.
Palautekanavaa pitäisi vielä mainostaa. Ping tuutoreille, että pitäisi kertoa myös fukseille palautekanavasta. Henkilökunta
haluaa palautetta opinnoista.

6. Ilmoitusasiat
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
Uusi jäsenmaksun maksaneita jäseniä on tullut 38. Edellisellä kerralla oli 10, eli tuutorit voisivat vielä muistuttaa
jäsenmaksun maksamisesta. Tervetuloa uudet jäsenet!

6.2 MaO:n virallinen koronalinjaus koskien tapahtumien järjestämistä
Puheenjohtaja oli miettinyt varapuheenjohtajan kanssa koronalinjauksia tapahtumiin. Miettivät, että kaikkiin tapahtumiin
tulee ilmoittautua etukäteen, että tartuntaketjut saadaan jäljitettyä. Mietittiin, että riittääkö nimien kerääminen paikan
päällä. Mietittiin, että etukäteen ilmoittautumisessa on hyvää, että tietää etukäteen kuinka paljon osallistujia on tulossa.
Mietittiin, että miten ilmoittautumiset liittyy tietosuojaan. Tapahtumiin mietitään aina, että kuka ottaa tapahtumakävijöiden
nimet ylös jäljitystä varten. Liikuntavuoroilla olisi hyvä myös kerätä paikalla olleiden nimet. MaO suosittelee myös
käyttämään Koronavilkkua ja kaikkiin tapahtumailmotuksiin tulee erikseen suositus käyttää sitä.

7. Posti
Posti haetaan huomenna varapuheenjohtajan toimesta.

8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilillä on 1387,06€

8.2 Taloudellinen tila
Taloudellinen tilanne on ihan ok.

8.3 Hesarin approt
Peruttu. Pitää laittaa pyyntö rahojen takaisinlähettämisestä ja pitäisi tietää myös, onko MaO:n jäsenet maksaneet jo
maksuja MaO:n tilille. Inka selvittelee kuinka paljon mahdollisia maksuja on tullut. Eemil selvittelee Bileinsinöörien
suuntaan.

8.4 TEK:n yhteistyösopimus 2020
Tekniikan akateemisten yhteistyösopimus on nyt tehty. Sopimuskäytäntöjä pitää laittaa käytäntöön. Heidän logo pitää
laittaa MaO:n nettisivuille, kuten myös Mantuun. TEKiltä tuli rahaa 350€. Heiltä voi myös kysyä pienempiä sponssirahoja
esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin.
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9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Reippailijoiden käyttämästä logosta tuli palautetta, jossa vedottiin tavaramerkkien kopioimiseen.
Henkilökunnan esittelystä tuli palautetta. Rekrytoinnit on suoritettu ja täten päivitetyt tiedot henkilökunnasta voisi laittaa
nettisivuille.
Hallitus vastaa: Uusien tietojen laittaminen nettisivuille on työnalla.
Markku Löytösen muotokuvan julkistamistilaisuuteen liittyen tuli palaute, jossa kummasteltiin tapahtuman järjestämistä
tilanteessa, jossa pieniäkin luentoja siirretään järjestettäväksi etänä. Hallitus välitti palautteen Jorylle.

10. Vastaavat
Julia Viertola: EGEA-juttuja. Parin viikon päästä olisi normaalitilanteessa vuosikongressi, mutta nyt se on etänä.
Kokoukseen on tulossa käsittelyyn päätös, että jaostot alkaisivat maksaan jäsenmaksua EGEA:lle. Helsingin osalta
maksu olisi vain ehkä noin 20€. General Assemblyssä äänestetään myös teema, joka on vuodelle 2022. Julia tekee
julkisen kyselyn siitä minkä teemaisiin tapahtumiin mantsalaiset haluaisivat vuonna 2022 osallistua. Newbie weekend
Oulussa on valitettavasti peruttu. EGEA:n tavarat voisi lisätä MaO:n tavaralistaan. Ne on nyt Supassa. EGEA:n kanssa
voisi pitää yhteisen palaverin ja sovituista asioista kirjataan paperi.
Taloudenhoitaja: Menee hyvin, oli mökillä ja menee kohta sinne takaisin. On alkanut tilityksen suhteen laittamaan vuotta
kasaan.
Keittiömestari Tiina: Kiireinen kesä ollut. Ihan kiva kun alkaa koulu niin elämä rauhoittuu.
Keittiömestari Heta: Ihan jees kuuluu. Ei mitään erityistä.
Kulttuurivastaava Sonja Hyvin menee. Opiskelu ollut ihan mukavaa nyt taas. Geologian kursseilla päntännyt alkuaineita.
Kulttuurivastaava Pihla: Kulttuurivastaavat voisi pitää leffailtaa 21.9 Klussella. Kolmekymmentä ensimmäistä voisi
mahtua tapahtumaan. Rakkautta ja anarkiaa -tapahtuman elokuvan voisi katsoa. Tuutorointi on ollut kivaa, kesä oli kiva,
fuksien kanssa hauskaa.
Kulttuurivastaava Vilma: Tällä viikolla alkoi kurssit ja geologian kanssa tuskailen.
Fuksivastaava: Hyvää kuuluu, mennyt viranpuolesta hyvin, hyvää työtä tuutoreilta ja fukseilta. Kesällä en tehnyt mitään
niin on hyvin energiaa.
Tuutorivastaava: Menee hyvin ja meni hyvin orientoiva viikko. Ei ole mitään negatiivista sanottavaa, ja säätkin on
suosinut. Kivaa on ollut, vaikka ollaankin ulkona.
Opintovastaava: Hyvin, palasi työelämän ja on ollut ykkösten ja kakkosten kanssa. Aallossa kursseja. Helsingin
yliopiston järjestelmät on muutoksen alla ja esimerkiksi kaikki kurssit eivät vielä näy Weboodissa.
Emilia: TEKin kanssa on tehty nyt sopimus. Kävi syömässä heidän kanssaan Haroldissa. He voisivat ehkä tulla myös
sinne työelämäkurssille.
Liikuntaministeri: Tuutorointi cool, opiskelu cool, kesä oli paljon kivempi kuin viime vuonna. Tänään lentiksessä sylki
lensi. Toivottavasti ensi viikolla alkaisi jengi käymään enemmän vuoroilla.
Somevastaava: Menee viranpuolesta ihan basic, ei olla ihan hirveenä postailtu, mutta laitetaan kaikki kuvat sitten
fuksitapahtumista yhteen postaukseen. Kesä meni töissä ja juhliessa ja nyt alkaa opiskelu.
Tilamestari Hytti: Kesä oli ja meni. Kyllästyin ja lomailin loppuajan, Lapissa oli kivaa, kesän kohokohta. Klussella on nyt
tehty remontti.
Mantun päätoimittaja: Kesä oli tapahtumaköyhä, koska tuli akillesjännevamma. Mantun puolesta ei ole vielä mitään. Ensi
viikolla kokoustetaan.
Retkivastaava: Vaellusretki saatiin järkättyä suunnitelmien mukaan viimeisiä hetkiä lukuun ottamatta. Auto hajosi, mutta
saatiin random Villeltä kyyti Rovaniemelle. On ollut koko elokuun rymyämässä Lapissa, että on aika pihalla. Ossi
selvitellyt Lumaretkeä. Sieniretken tai muuta voisi järkkää. Kakkosvuoden Alex voisi tulla oppaaksi. (Vilma: HYK järkkää
myös sienitripin).
Keittiömestari Emma: Koko kesän oli töissä. Ennen sitä oli kolme kuukautta vanhempien kanssa karanteenissa. Sitten
muutti. Tänään oli ensimmäinen luento. Ei ole hirveänä nyt keittiömestareiden kanssa kokkaillut. Keittiömestarit
haluaisivat heittää mukeja pois. Saippuaa voisi hommata ja käsidesiä.
Tässä välissä: Voisi laittaa informatiivisen viestin myös siitä, että käsiä kannattaa pestä. Se on tehokkaampaa kuin
käsidesi. Keittiömestareiden budjetista voisi ostaa käsidesejä. Olivia: ehdottomasti ostetaan saippuaa ja käsidesiä.
Keittiömestarit ostavat ja laittavat lappuja.
Maantieteen opiskelijat ry
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

3(6)

Tilamestari Aapo: Kesän oli töissä ja se oli kamalaa. Kesän kohokohta oli vaellusreissu ja sen jälkeinen liftausreissu.
Äitillä ei ole koronaa. Ollut roudaamassa huonekaluja. Tänään opiskellut venäjää ja metsästänyt hyllyyn jalkoja ja
suunnittelu fuksiaisia. Merimiestaidot ruostumassa, mutta tilamestaripaita on tulossa.
Sihteeri: Hyvää kuuluu. Jännittävää, jos saadaan tehtyä toi sähköinen allekirjoitus. Fuksit on kivoja. Kiva nähdä
vanhuksia.
Varapuheenjohtaja: Lomaillut muutaman viikon ja aikoo olla henkisellä lomalla syksynki. Geologia alkoi. Viranpuolesta
otti tehokkaan spurtin ja hyvin menee.
Ympäristövastaava: On yrittänyt aktivoitua vastuiden osalta.
Huvimestari: Hyvin menee. Tuutorihommia, töitä ja vähän koulua. Joku tasapaino pitäisi olla kans.
Podcast-mestari: Käytiin haastattelemassa fukseja yhdessä tapahtumassa ja ensi viikolla äänitetään kakkoskauden
avajaisjakso. Korvataan kevättä tänä syksynä.
Puheenjohtaja: Kuuluu hyvää, opiskelin koko kesän ja kävin vähä töissä. Sain koostettua kaikki kandiopinnot niin, että
puuttuu vaan kandi ja aloitin maisteriopinnot. Kiva palata tähän syksyyn ja kiva jatkaa taas.
Zoomissa olevien fuksien kuulumiset:
Sarianna: Hyvin menee, reissannut Tampere-Helsinki-väliä. Viime viikko oli hektistä. Nyt järjestelee kalenteria.
Ilari: Olen käynyt sohvilla juomassa kahvia, mutta en ole fukseja tavannut siellä. Sohvilla jutellut vanhusten kanssa.
Jonna: Innoissaan kaikesta ja vähä niin kuin Sarianna pitäisi aikatauluttaa kaikkea.
Milja: Lievää kaaosta on ollut, kun kahden talon välillä ramppaa. Muutto tällä viikolla käynnissä.
Tässä välissä: 100€ budjetoitu kulttuuriin.

11. Tapahtumat
11.1 Menneet tapahtumat: Fuksipiknik 21.8., Orientoivan aloitus 24.8., Kandiorientaatio 25.8.,
Kaisaniemipäivä 25.8., Keskustakierros 26.8., Tiedebasaari, Suomenlinnapäivä 28.8., Matlun fuksipiknik
28.8., Hietsuilta 1.9.
Osallistujamäärä tapahtumissa: Fuksipiknik 21.8. 60 henkilöä, Orientoivan aloitus 24.8. 81 henkilöä, Kandiorientaatio
25.8. 10 henkilöä, Kaisaniemipäivä 25.8. 65 henkilöä, Keskustakierros 26.8. 55 henkilöä, Suomenlinnapäivä 28.8. 61
henkilöä, Matlun fuksipiknik 28.8. 54 henkilöä ja Hietsuilta 1.9. 30 henkilöä.

11.2 Tutustumisbileet 4.9.
Tulossa.

11.3 Löytösen muotokuvanpaljastustilaisuus 8.9.
Tapahtumassa.

11.4 Laulukirjakokous 9.9.
Tulossa uusi laulukirja ja sen tiimoilta kokoustetaan 9.9. todennäköisesti Olivian yksiössä.

11.5 Restart 2020 15.9.
Virtuaalitapahtuma, jonka tarkoituksena on auttaa ainejärjestöjä käynnistämään vuoden 2020 toiminta uudelleen eloon. .
Olivia on menossa ja toivoo, että muitakin pääsisi. Löytyy Facebookista ja sähköpostista.

11.6 Fuksiaiset 20.9.
Tulossa. Aapo ja Elina vastuussa. Kyselevät vielä rasteille henkilöitä. Fuksiaisten budjetti on 150€ + mahdollisesti
tilavuokra.

11.7 Fuksiviikko / Fuksihaaste 21.-25.9.
Tulossa MaO:lta rasti fuksihaasteeseen. Tuutorit vastuussa.

11.8 Hesarin appro 31.9-1.10.
Peruttu.

11.9 Fuksisitsit 6.10.
Tulossa.
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11.10 Fuksimökki 2.-4.10
Tulossa.

11.11 Aktiiviviikonloppu 16.-18.10
Tulossa. Jos jollain on mökki niin sinne voisi mennä. Sanyan mökillä on noin 12 paikkaa. Emmalla voisi myös olla iso
huvila Hirvensalmella.

11.12 Atlas ry 35v.14.11.
Oulun mantsalaiset ovat järjestämässä vuosijuhlia marraskuussa.

11.13 Ravintolapäivä 14.11.
Ravintolapäivänä voisimme kartuttaa varoja myymällä vohveleita. Pidetään mielessä. Voitaisiin esimerkiksi miettiä, että
myydään vohveleita Physicumin edessä.

11.14 Lumaretki
Peruttu syksyltä.

11.15 Pikkujoulut
Ollaan positiivisia pikkujoulujen suhteen.

11.15 Ehdotettuja tapahtumia:
- Käsityöilta – Olivia
- Sieniretki – Jussi, Mikko, Kirsi, Aapo
- Roskienkeräystempaus – Eve, Olivia, Inka
- Leffailta – Kulttuurivastaavat
- Minecraft-servu – Oula
- Lammassaari – Kirsi
- Geokätköily –
- Seikkailupuisto –
- Seinäkiipeily/Boulderointi – Ossi ja Mikko

12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Zero Waste Syyskuu -haaste
Haluaako MaO osallistua tänä vuonna? Haasteessa voi voittaa ja lohdutuspalkintona myös 50€. Sama idea kuin viime
vuonna. Pienempi porukka jatkaa jatkoideointia, ryhmään ovat kaikki tervetulleita mukaan. MaO osallistuu kampanjaan!
Materiaalien tulee olla valmiina syyskuun loppuun mennessä.

12.2 Ympäristöohjelma
Ympäristöohjelma on luonnosvaiheessa. Ympäristövastaavat käyvät vielä yhdessä läpi ohjelmaa. Ohjelmaa voi
kommentoida ensi kokoukseen asti. Ohjelmaan on muun muassa lisätty omaisuukohta. MaO:n driveen on tehty
tavaralista, josta voi tarkistaa MaO:n omistukset. Näin vältytään turhilta hankinnoilta. Ympäristöohjelmassa pohditaan
myös keittiöhankintoja. Keittiöön on yleensä hankittu sitä, mitä toivotaan, eikä hankintoihin ole ollut varsinaista linjaa.
Kahvimaidosta myös puhuttiin ja todettiin, että ei muuteta kahvimaitokäytänteitä. Kokouseväissä suositaan vastuullisia ja
kotimaisia tuotteita. Puhuttiin myös Mantu-lehtien määrästä ja todettiin niiden määrän olevan tällä hetkellä ok. Puhuttiin
myös siitä, että MaO voisi omistaa ympäristöystävällisen pesuaineen.

12.3 MaO:n keittiö
Keittiömestarit huolehtivat MaO:n keittiöstä. Keittiössä on huomioitu korona lapuin ja erilaisin toimin.

12.4 Kemisti liikuntavuoroilla
Liikuntavuoroilla käy kemistifuksi. Hän on tervetullut, kunhan maksaa maksut. Ei saisi tulla, koska 2017 hallitus oli
päättänyt, että ulkopuoliset ei ruuhkaisuuden takia saisi tulla. Saa tulla, kunhan ei tule myöhemmin valtavaa ruuhkaa
vuoroille.
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12.5 Ulkopelit
Pesiksessä ei ole paljon käynyt porukkaa, joten jotain voisi keksiä tilalle. Ensi viikko vielä katsotaan. Fuksipesis tulossa
myös. Lenkkeilyn voi aloittaa myös milloin vaan.

12.6 Tavaralista
MaO:n omistamien tavaroiden lista löytyy aktiivi-drivestä.

13. MiSo
Telttojen katsominen
Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille
Opintopalautekanava
Ilmaisia käyntikohteita
Käsityöilta
Sieniretki
Roskienkeräystempaus
Lammassaari-retki
Leffailta
Minecraft
Seikkailupuisto/seinäkiipeily/boulderointi

– Inka
– Sanya, (ja koko hallitus)
– Sanya, Olivia
– Aapo, Elias
– Olivia
– Mikko, Ossi, Jussi
– Olivia, Eveliina, Inka
– Kirsi
– Sonja, Vilma, Pihla
– Oula
– Ossi, Mikko

14. Top 3
Perinteisiä ja uusia tapahtumia
Syksyn aikana pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan perinteiksi muodostuneita vakiintuneita tapahtumia,
mutta uusia on myös kehitteillä ja hallituksen suuntaan voi aina laittaa uusia ideoita ja palautetta tulemaan.
Ideoita voi laittaa esimerkiksi linkin kautta tulemaan.
Zero Waste syyskuu
Zero Waste syyskuu kampanja on täällä taas ja MaO on jälleen kampanjassa mukana.
Poikkeusolot
Kaikissa syksyllä järjestettävissä tapahtumissa on vastuuhenkilöt, jotka keräävät osallistujalistat tapahtumista,
Sohvilla tulee olemaan saatavilla saippuaa ja käsidesiä ja MaO suosittelee kaikkia jäseniään lataamaan
Koronavilkku-sovelluksen.

15. Seuraavat kokoukset
15.1 HalKo
Seuraava kokous maanantaina 14.9. kello 18.15 Sanyalla.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.17.
___________________________________
Olivia Halme, puheenjohtaja
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___________________________________

Elias Hirvikoski, sihteeri
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