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1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.18. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohta 11.4 kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksytään edellisen kokouksen (KuKo 2.2.) pöytäkirja. 



5. MiSo 

MaO-paitojen tilaus – Julia ja Erkki    Kesken 

Mustan Härän pelastuskampanjan liikkeelle laittaminen – Ossi   Hoidettu 

Aktiivi Driven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi    Kesken 

Hesarin peruminen – Emma   Hoidettu 

Kuva National Geographic -lehdistä – Olivia    Hoidettu 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 TEK esittäytyy! 

Tekniikan akateemisten (TEK) Kumpulan kampuksen opiskelijayhdyshenkilö, Milla Kortelainen 

osallistui kokoukseen esitelläkseen ammattijärjestö TEK:in toimintaa. TEK hoitaa muun muassa 

jäsenistönsä edunvalvontaa ja sponsoroi opiskelijatapahtumia.  

6.2 Uudet sponssisopimukset 

Ammattiliittojen kanssa on valmisteltu sopimukset, joista kaikkia ei ole vielä allekirjoitettu. 

Loimun kanssa tehtiin samanlainen sopimus kuin viime vuonna, liitto osallistuu Mantun, 

vuosijuhlien ja haalareiden sponsorointiin. Tarkka summa selviää vuoden lopussa. 

Myös YKA:n kanssa tehtiin samanlainen sopimus kuin viime vuonna, sponsorointisumma on 700 

euroa. Vielä ei ole jaoteltu, mihin käyttöön rahat suunnataan. 

TEK:in kanssa tehtiin sopimus 350 euron sponsoroinnista. Vielä ei ole jaoteltu, mihin käyttöön 

rahat suunnataan. 

6.3 Englanninkielinen viestintä MaO:n somekanavissa  

Yhdenvertaisuustoimintamallin mukaan MaO:n somekanavissa tapahtuva viestintä on tehtävä 

suomen lisäksi myös englanniksi, ja tämä on hyvä muistaa viestintää tehdessä. 

6.4 Syksyn Alina-varaukset 

Alina-salin ensimmäinen varauskierros alkaa 1.3. 

6.5 Tuutorihakua jatkettu 

Tuutorihakua on jatkettu 26.2. asti. 

6.6 Vähä verta vähä -VeriRyhmä 

MaOlaisten verenluovutusryhmä, jonka kautta voi korottaa ryhmän saldoa ja siten ansaita 

kunniakirjan. Veren luovutuksesta saa lisäksi haalarimerkin. 

7. Posti  



Viikko sitten on käyty, silloin oli tullut Kide app:in seinäkalenteri, Matrix Ry:n ystävänpäiväkortti 

ja postikortti Tampereelta. Lisäksi Maanmittarikillalta on tullut kutsu vuosijuhliin. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilillä on 4910,01 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on oikein hyvä. 

8.3 MaO:n saatavat 

MaO:lla on perimättä olevia maksuja, joista suurin osa on kertynyt kahveista: lähes 3000 euroa. 

Vuodelta 2018 maksuja on saamatta 1049,40 euroa. Keväällä 2019 kahvimaksuja ei ole 

pyydetty ollenkaan ja syksyltä 2019 saamatta on alle 200 euroa. Kahvimaksujen lisäksi saatavia 

on Lammin viikonlopuista. Myös satunnaisia viime kevään Reippailijavuorojen maksuja on 

saamatta.  

Kokouksessa käytiin keskustelua siitä, miten maksuja saadaan perittyä ja miten perintää 

saadaan tehostettua tulevaisuutta varten. Sovittiin, että lähetetään velkaa oleville henkilöille 

yksityisviesti. Jatkossa tulee olla tarkka etenkin tapahtumamaksujen kohdalla. 

8.4 Kevään 2019 kahvimaksut 

Keväällä 2019 ei kahvimaksuista laitettu muistutuksia ja näistä maksuista on erillinen lista 

olemassa. 

8.5 Uuden tilin avaaminen 

Tarkoituksena on avata MaO:lle uusi tili Egealta saatuja rahoja varten, jotta MaO:n ja Egean 

rahat pysyvät erillään. Tilin käyttökulut ovat todennäköisesti kolme (3) euroa kuukaudessa. 

Tälle tilille annetaan käyttöoikeus taloudenhoitaja Emma Taalikalle ja puheenjohtaja Julia 

Salmelle.  

8.6 MaO:lle kahvisponsori?  

Pohdittiin, voisiko kahvimaksujen perintää helpottaa kahvisponsorilla. Asiaan palataan 

tarkemmin, kun kampukselle päästään. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

1. saatu palaute: Juhlavuoden kunniaksi ehdotetaan julistettavaksi nimikilpailu: MaOlle uusi 

nimi. Mao lyhenteenä\nimenä voidaan kokea puolueellisena taikka rasistisena. Nimellä 



haettaessa myös Google ehdottaa kaikkea muuta kuin järjestöämme. Oma ehdotukseni uudeksi 

nimeksi: Geo ry. 

Hallitus vastaa: Hallituksen virallinen kannanotto löytyy MaO:n Facebookista ja 

sähköpostilistalta. Kokouksessa käytiin keskustelua siitä, että nimen vaihtamista olennaisempaa 

on kitkeä viimeisetkin ikäviä mielleyhtymiä vahvistavat vitsit ja yhteydet. Lisäksi huomautettiin, 

että järjestön virallinen nimi on Maantieteen opiskelijat Ry, ja lyhenteellä on monia muita 

merkityksiä. 

2. saatu palaute: Mielestäni se, että MaO aikoo lahjoittaa rahaa mieluummin jollekin 

paikalliselle juottolalle kuin vaikkapa kehitysapuun tai luonnonsuojeluun antaa ikävän kuvan 

ainejärjestöstä. Eikö löydy parempia tuentarvitsijoita kuin voittoa tavoitteleva yritys? Onko 

maantieteen opiskelijoiden mielestä halpa viina ja bileet tärkeämpiä kuin esim. ihmisoikeustyö? 

Suuresta summasta ei varmasti ole kyse, mutta voisi miettiä millaista kuvaa ainejärjestöstön 

toiminnasta halutaan viestiä. Onkohan päätös Mustan Härän tukemisesta järjestön jäsenien 

tahdon mukainen? 

Hallitus vastaa: Myös tähän palautteeseen valmisteltiin virallinen kannanotto, joka on 

Facebookissa sekä sähköpostilistalla. Kokouksen keskustelussa huomautettiin, että mahdollinen 

lahjoitus ei lähde MaO:n rahoista, vaan vapaaehtoisen haalarimerkin ostamisesta. Lahjoitus ei 

myöskään ole pois vuosittaisesta 50 euron suuruisesta lahjoitusbudjetista, jonka kohteena voi 

olla esimerkiksi luonnonsuojelu. Ainejärjestö on loppukädessä olemassa jäsenistöään varten ja 

on tärkeää pitää positiivinen asenne kaikkien jäsenien ideoita kohtaan. 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1 Menneet tapahtumat: 

Peli-ilta 3.2. Osallistujia oli 25. 

Toiminnansuunnitteluiltama 5.2. Osallistujia oli 18. 

HYYn virityspäivä 16.2. MaO:lta osallistujia oli 2. 

Opintokokonaisuusinfo 23.2. Osallistujia oli 64. 

10.1 CGI:n tapahtuma 9.3. 

MaO:lle ja Aallon Poligonille järjestetty tapahtuma paikkatiedon trendeistä klo 16. 

10.2 Opintopalautteen purkutilaisuus 

Purkutilaisuus on 12.3. klo 12.15. 

10.3 Hyvinvointi-iltama 

Hyvinvointi-ilta järjestetään 3.3. klo 18. Info on tullut MaO:n Facebookkiin ja sähköpostilistalle. 

10.4 Osaston tutkimusryhmien esittäytymisiltama 



Esittäytymisilta järjestetään todennäköisesti loppukeväästä ja infoa tulee myöhemmin. 

10.5 Alina-vuorot 6.3. ja 11.4. 

Alina-Sali on kiinni maaliskuun loppuun asti, joten 6.3. vuoro peruuntuu. Huhtikuun tilannetta 

odotellaan. 

10.6. KOOMA, Kuma-retki, Vappu ja Lammi-viikonloppu 

Toivottavasti järjestyvät. 

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Operaatio Musta härkä 

Merkki on valittu, ja siitä muokataan vain tekstiä. Tilauksia voidaan siis alkaa kerätä ja sen 

jälkeen teettää merkit. Tähän kuluu vielä noin 1,5 kuukautta. Jotta voidaan varmistua siitä, että 

rahat saadaan, pyydetään maksu jo tilatessa. Merkit voidaan jakaa esimerkiksi ulkona, ja 

postitus onnistuu, kunhan merkin hintaan lisätään postikulut. 

11.2 MaO-paidat 

Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

11.3 Kumpulanmäki ja luonnontiedelukio 

Kumpulan kampuksen yhteyteen rakennetaan luonnontiedelukio, jonka arvioitu valmistuminen 

on vuonna 2023. Lukiolaisten käyttöön tulee myös yliopiston tiloja, mikä on aiheuttanut 

keskustelua Matlun opintovastaavien keskuudessa. Lisäksi lukion tiloihin tulee rakennus, johon 

ainejärjestöt saavat omia tiloja, joista pitää maksaa. Näiden tilojen valmistuminen on 

ajankohtaista kuitenkin vasta useamman vuoden päästä. 

11.4 Mantun Adobe tilaus 

Mantun taitto ei pääse kampukselle käyttämään taitto-ohjelmaansa. Poikkeuksellisen tilanteen 

takia Mantun toimitus pyytää lupaa hankkia Adoben ohjelma, jonka hinta on 241,80 euroa 

vuodessa. Poikkeusvuoden ja hyvän taloudellisen tilanteen takia ratkaisu myönnetään. 

12. MiSo 

Tapahtumakalenteri aktiivikäyttöön- Julia 

Härkälomake - Ossi ja Emma 

MaO:n saatavien karhuaminen - Hallitus 

Mao paidat - Julia 

Aktiivi Driven järkkäily  - Julia, Vilma ja Kirsi   

13. Kokousnostot 



-Kokouksessa käytiin keskustelua MaO:n saatavista, joita on kertynyt etenkin kahvimaksuista. 

Pohdittiin, miten maksuja saadaan perittyä takaisin, ja miten velkojen perintää voidaan 

parantaa tulevaisuudessa. 

-Lisäksi kokouksessa käytiin vakavaa keskustelua kahdesta saadusta palautteesta. Ensimmäinen 

palaute koski ainejärjestön nimen vaihtamista ikävien mielleyhtymien takia. Toisessa 

palautteessa ilmaistiin huolta siitä, että ainejärjestönä haluamme tukea Mustaa Härkää 

esimerkiksi luonnonsuojelukohteiden sijaan.  

Hallituksen kannanotto molempiin palautteisiin löytyy täältä MaO:n Facebookista. 

-Operaatio Musta Härkä jatkuu haalarimerkin viimeistelyllä ja tilauslomakkeen lähettämisellä. 

-3.3. hyvinvointi-ilta klo 18 

-9.3. CGI:n paikkatietoexcu klo 16 

-12.3. opintopalautteen purkutilaisuus klo 12.15 

14. Seuraavat kokoukset  

14.1 Kevätkokous 26.2. klo 18.15 

14.2 Kuukausikokous 18.3. klo 16.15 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.12. 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Mar 17, 2021 11:33 GMT+2)
Julia Salmi
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