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LÄSNÄ:
Julia Salmi
Vilma Kaukavuori
Ilari Leino
Kirsi Ylinen
Iiris Turunen
Erkki Järvinen
Elias Hirvikoski
Leo Niemi, saapui kohdassa 6.
Siiri Nyman
Emma Taalikka
Inka Tuiskula, poistui kohdassa 12.4.
Joona Loukkola, poistui kohdassa 11.4.
1. Kokouksen avaaminen

Amanda Ojasalo, poistui kohdassa 12.1.
Maria Tuomola
Jonna Rönn, poistui kohdassa 12.1.
Elina Huhtinen, poistui kohdassa 13.
Edvin Väänänen
Ossi Hentunen, poistui kohdassa 13.
Lotta Puodinketo
Amanda Salmensuu, poistui kohdassa 12.1.
Matias Hytti, saapui kohdassa 6.
Pasi Okkonen, saapui kohdassa 6.
Sarianna Walden, saapui kohdassa 6.
Lotta Mattila, kohta 6.
Olivia Halme kohta 10.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.16.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 12.3 ja 12.4 kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisten kokousten (HalKo 25.2. ja KeKo 26.2.) pöytäkirjat.
5. MiSo
Tapahtumakalenteri aktiivikäyttöön – Julia Hoidettu
Härkämerkkien tilauslomake – Ossi ja Emma Hoidossa
MaO:n saatavien karhuaminen – hallitus Kesken
MaO paidat – Julia ja Erkki Kesken
Aktiivi Driven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi Kesken

6. Ilmoitusasiat
6.1 Allekirjoitetut kannanotot
Olemme ainejärjestönä allekirjoittaneet kaksi kannanottoa koskien Kumpulan luonnontiedelukion
vaatimia yliopiston tiloja ja opiskelijoiden hyvinvointia korona-aikana. Molemmat kannanotot ovat
tulleet MaO:n sähköpostilistalle.
6.2 Tuutorivalinnat syksylle 2021
Tuutorivalinnat syksylle 2021 on tehty. Pohditaan vielä, miten ensi syksynä huomioidaan myös tulevat
kakkoset ja kolmoset.
7. Posti
Viime viikolla on käyty, silloin oli tullut yksi lehti, ei laskuja.
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilillä on 5082,01€
8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.
9. Opintoasiat
9.1 Palaute
Saatu palaute: Moi,
Järjestö oli saanut palautetta MaO:n nimen muuttamisesta, ja haluan kommentoida sitä. Nimen muutos
on ihan relevantti ehdotus, ja sitä voidaan harkita, mutta en kannata nimen muuttamista tänä vuonna,
koska tiedossa on historialliset juhlat joissa juhlitaan MaO:a. Juhlien jälkeen voisi alkaa "uusi aikakausi"
uudella nimellä.
Hallitus vastaa: Samaa mieltä ollaan siitä, että ainejärjestön nimen muuttaminen tänä vuonna olisi
hankalaa. Muutosta voidaan pohtia uudestaan juhlavuoden jälkeen.
10. Vastaavat
Huvipäälliköt:
Ilari: Hyvin menee, uudet kurssit ovat innostavia. Ensi viikolla on jälleen peli-ilta!
Lotta: Ihan hyvää kuuluu, jakson vaihtuminen on kiva, mutta normaaliin kaivataan jo.
Tilamestarit:
Erkki: Viran puolesta on vielä hiljaista, muuten kuuluu hyvää.
Keittiömestarit:

Lotta: Ihan hyvää kuuluu, porukoilla oleskelua tällä hetkellä. Viran puolesta olisi kiva päästä jo hommiin.
Amanda: Viran puolesta ei mitään uutta. Uudet kurssit vaikuttavat kivoilta!
Joona: Samaa mitä muutkin, uudet kurssit ovat kivoja!
Jonna: Samat sanat kuin muilla keittiömestareilla.
Liikuntavastaavat:
Leo: Viran puolesta on muuten hiljaista, mutta Reippailijabingo on meneillään. Muistakaa osallistua!
Eetu: Hiljaista tosiaan on, paljon neljän seinän sisällä oleskelua.
Liikuntavastaavilla on kuitenkin ideoita kehitteillä, esimerkiksi pyöräilykisa.
Tuutorivastaava & Egea-vastaava:
Elias: Tuutorivalinnat on tehty. Egean kongressista on tullut tietoa sähköpostiin. Kuuluu ihan hyvää.
Opintovastaava:
Opintopalautteen purkutilaisuus oli pidetty, ja uutta palautetilaisuutta toivottiin. Sellainen on siis vireillä.
Lisäksi opintovastaava on mukana luonnontiedelukion tilaväännössä.
Kulttuurivastaavat:
Elina: Hyvin menee, aurinko piristää. Viran puolesta suunnitteilla on lukupiiri, jossa ei lueta kurssikirjoja.
Somevastaavat:
Sarianna: Kiireistä on, mutta ihan hyvää kuuluu, Tampereella ollaan. Somevastaavan tehtävät ovat
sujuneet hyvin.
Taloudenhoitaja & Mantun toimituksen edustus:
Emma: Tilioikeudet on siirretty eli virka on päässyt alkamaan. Opintojen puolesta on ollut kiireistä. Uutta
Mantua taitetaan parhaillaan.
Retkivastaavat:
Ossi: Paljon on opintoja, ei muuta ihmeellistä.
Matias: Hyvin menee, vähemmän opintoja tässä periodissa, niin saa vähän lomailla.
Retkivastaavilla on suunnitelmia viran puolesta, mutta korona vaikeuttaa niiden toteuttamista.
It-vastaava:
Viran puolesta ei ihmeempiä, hyvin kuitenkin menee. Kandi pitäisi tehdä.
Ympäristövastaavat:
Jonna ja Emma: Earth hour-juttuja on pohdittu, ehkä laitetaan someen jotain.
Sihteeri:

Hyvää kuuluu, kiireinen kevät on tulossa, mutta paljon kivoja juttuja myös.
Varapuheenjohtaja:
Hyvää kuuluu, ei mitään ihmeellistä. Kivoja kursseja on käynnissä.
Alumnivastaava:
Hyvin menee, viran puolesta ei ole vielä mitään uutta.
Vuosijuhlamestarit:
Olivia: Tilavastaavat ovat lähettäneet tarjouspyyntöjä mahdollisiin juhlapaikkoihin: Paasitorniin,
Valkoiseen saliin ja Vanhaan ylioppilastaloon. Vuosijuhlat järjestetään loppusyksystä, 13.11. olisi paras
mietityistä päivistä.
Valokuvausvastaava:
Maria: Kiire on, mutta oli kiva tulla valituksi tuutoriksi. Kokouseväänä on jäätelöä.
Työelämävastaava:
TEK:in sopimus on vielä allekirjoittamatta, lumailta on tulossa Loimun ja geotieteilijöiden kanssa. Kevät
on kiva!
Puheenjohtaja:
Hyvää kuuluu, Rukalla perheen kanssa ja se on kivaa. Viran puolesta kuuluu myös hyvää, viime viikko
lomailtiin, niin on vaatinut vähän ponnistelua päästä hommissa taas vauhtiin. Kesää ja lämpöä
odotellessa!
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 Menneet tapahtumat:
Hyvinvointi-ilta 3.3. (osallistujia 14), CGI:n tapahtuma 9.3. (osallistujia 33), Opintopalautteen
purkutilaisuus 12.3. (osallistujia 32), Hyvinvointi-ilta 17.3. (osallistujia 17)
11.2 Peli-ilta
Toinen peli-ilta järjestetään 24.3. klo 19.00 Discordissa. Luvassa on samanlaista ohjelmaa kuin viimeksi.
11.3 Maanmittarikillan vuosijuhlat
Maanmittarikillan vuosijuhlat järjestetään etänä 20.3. Vujuille osallistuu kuusi (6) hallituslaista, ja MaO
antaa killalle korkeintaan 20€ hintaisen lahjan.
11.4 EGEA:n yhteiskongressi 5.-20.4.2021
Kongressiin lähetetään MaO:n terveiset, ja Egea-vastaavat laittavat aiheesta viestiä aktiiveille
myöhemmin. Lisätietoa tapahtumasta on lähetetty sähköpostiin.
11.5 Alina-vuoro 11.4.
Huhtikuun Alina-vuoro joudutaan ikävä kyllä perumaan rajoitusten takia.

11.6 KOOMA, Kuma-retki, Vappu ja Lammi-viikonloppu
Koko Lammin kenttäkurssi järjestetään etänä tänä vuonna. Muiden tapahtumien osalta toivotaan
parasta.
12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Haalarimerkkikisa
Helmikuussa alkoi kisa ja nyt täytyy päättää, mitä merkkejä halutaan tilata. Kokouksessa käytiin läpi
kaikki kisaan lähetyt hienot merkit. Keskustelussa pohdittiin, että olisi kiva, jos toinen merkki olisi
sellainen, jota voisi myydä muillekin järjestöille. Lisäksi todettiin, että on parempi teettää merkki, josta
ollaan innoissaan, eikä vain ihan hyvää merkkiä.
Merkkien katselun lopuksi päädyttiin tekemään äänestys 50-vuotisjuhlamerkin ehdokkaista myöhemmin
ja samalla kartoittamaan, miten toimitaan toisen merkin kohdalla.
12.2 MaO-paidat
Kahta tilauspaikkaa on selvitelty: Pinpops ja Prinscorpio. Tärkeää olisi, että merkki on vastuullinen ja
paita hyvälaatuinen. Pinpops on viime kerran tilauspaikka, joka todettiin hyväksi. Päätettiin, että
molemmista paikoista pyydetään tarjoukset ja edetään niiden mukaan.
13. MiSo
Äänestys 50-vuotishaalarimerkistä ja info toisen merkin tilanteesta – Julia
MaO:n nettisivujen päivitys – Pasi, Elias, Siiri ja Olivia
Aktiivi Driven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi
MaO-paidat – Julia ja Erkki
MaO:n saatavien karhuaminen – hallitus
14. Kokousnostot
-Kokouksessa ihasteltiin haalarimerkkikisaan saapuneita hienoja merkkejä, kiitos osallistumisesta! 50vuotismerkin ehdokkaista järjestetään äänestys ja samalla annetaan tietoa toisen merkin tilanteesta.
-Yleisön pyynnöstä uusi peli-ilta järjestetään ensi viikon keskiviikkona 24.3. klo 19.00 Discordissa!
-Musta Härkä-haalarimerkin hankkiminen on edennyt tilauslomakkeen viimeistelyvaiheeseen. Pian
päästään siis tilamaan uusi upea merkki ja tukemaan samalla mantsalaisille tärkeää ravintolaa!
-Ainejärjestönä olemme allekirjoittaneet kaksi avointa kirjettä koskien opiskelijoiden hyvinvointia ja
Kumpulan luonnontiedelukion vaatimia yliopiston tiloja. Molemmista allekirjoitetuista kannanotoista on
tullut tarkemmat tiedot sähköpostiin.
15. Seuraavat kokoukset
15.1 Hallituksen kokous
Sovitaan seuraava kokous 1.4. klo 16.15.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.02.
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