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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 kohdat 11.7, 12.3 ja 12.4. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 13.5.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

Suursitseille ilmottautuminen – Huvipäälliköt   Hoidettu 

Äänestys haalarimerkeistä – Julia   Hoidettu 



Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma & Kirsi Kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Kakkostuutorointi  

Infoa on laitettu Telegramiin, Facebookiin ja sähköpostiin, ja osallistumaan pääsee laittamalla 

tuutorivastaava-Eliakselle viestiä. Tarkoituksena jatkaa 2020 vuoden fuksien tuutorointia. Luvassa on 

esimerkiksi kampussuunnitusta. 

7. Posti 

Tiistaina on käyty, silloin oli tullut Loimun lehti. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilillä on 5991,07 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä 

Tässä välissä: vujubudjetti on tehty, nyt kysellään sponsoreita. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Saatu palaute: Olisin laittanut palautteeni suoraan haalarimerkin äänestyslomakkeelle, jos olisi se ollut 

mahdollista. Mielestäni Pirjo 1 ja 2 -haalarimerkkiehdotukset ovat mauttomia ja kuvassa olevaa naista 

kiusaavia. Millainen mieli hänelle tulisi jos kadulla tulisi vastaan joku, jolla on haalareissa kyseinen 

merkki? Mistä kuva on edes saatu, tekijänoikeudet...? Onko kyseiseltä henkilöltä lupa kuvan 

julkaisemiseen netissä, sen muokkaamiseen saati siitä haalarimerkin tekemiseen? Mielestäni 

haalarimerkintekijä on toiminut erittäin vastuuttomasti, mutta myös MaOlla on vastuunsa, sillä ei ole 

diskannut merkkiä kilpailusta. Toivottavasti palautteeni otetaan vakavasti ja muistetaan myös tulevissa 

haalarimerkkikilpailuissa ja muissa relevanteissa asiayhteyksissä. 

Hallitus vastaa: Hallituksen virallinen vastaus palautteeseen löytyy Facebookista. Kokouksen 

keskustelussa todettiin palautteen olevan hyvä, ja asiasta ollaan samaa mieltä. Ehdokkaita olisi voinut 

karsia, mutta se ei vain merkkejä selatessa tullut mieleen. Jatkossa ollaan tarkempia. 

10. Vastaavat 

Taloudenhoitaja:  

Hyvää kuuluu, kohta töihin Hyvinkäälle. Luvassa on paras kesä pitkään aikaan. Viran puolesta on vielä 

tehtävää. 

Kulttuurivastaavat: 

Elina: Hyvää kuuluu, kirjakerho oli kiva. Lomailua toukokuu ja nyt alkaa työt. 



 

Tuutori/Egea-vastaava:  

Ihan hyvää kuuluu, toukokuu ja kesäkuu retkien vetämistä. Loppukesällä lomailua ja opiskelua. 

Työelämävastaava: 

Kiire on, mutta hyvää kuuluu. Suunnitteilla on kesätyökeskiviikot, aikataulutus on vain vielä kesken. 

Ekskursiovastaavat: 

Mikko: Hyvää kuuluu, töitä ja sillee. Kaikkea kivaa on suunnitteilla viikonlopuille. Vaellusretken 

ilmoittautuminen on auki. 

Ossi: Ihan hyvää kuuluu, Musta Härkä -operaatio on saatu päätökseen. Hoas:ilta saatu asunto, töitä 

kesäkuu ja heinäkuu lomalla. 

Huvipäällikköt: 

Ilari: Viran puolesta on rentoa, kiitos osallistumisesta etäsitseille. Muuten kuuluu hyvää, kikseissä 

kesästä. Luontoretkellä tuli kuvattua muun muassa karhuja ja norppia. 

Keittiömestarit: 

Joona: Kiire on, kohta lomalle. Viran puolesta on suunniteltu menuja. 

Sihteeri: 

Hyvää kuuluu, töitä ja viikonloppujen täyttämistä. Seuraavana viikonloppuna pääsee purjehtimaan. 

Valokuvausvastaava:  

Hyvää kuuluu, työt alkaa kohta, ja sitä varten pitää kääntää unirytmiä.  

Vuosijuhlamestarit: 

Olivia: Vujujen suunnittelu edistyy, nyt mietitään, miten sillis järjestetään, ja jatkopaikka puuttuu. Hyvin 

menee, kesä on jees. 

Liikuntavastaavat: 

Leo: Työt alkoi ja hyvää kuuluu. Viran puolesta MaO:lle on ostettu uusi lentopallo ja tehty 

liikuntavuorokysely. 

Tilamestarit: 

Erkki: Hyvä fiilis, kenttäkurssi on paketissa. Viran puolesta ei ihmeempiä. 

Opintovastaava:  

Kokous Kumpulan lukiosta oli, lukiolaiset ovat tulossa. Exactumiin on tulossa myöhään auki oleva luokka, 

Kumpulaan tulee myös kulkuavaimet parin vuoden päästä. Ihan hyvää kuuluu. 

 



 

Varapuheenjohtaja:  

Hyvää kuuluu, viran puolesta ei olla tehty juuri mitään. Laulukirja vähän kummittelee, mutta valmistuu 

syksyksi. Tuutorivideon tekeminen kenttäkurssille oli kivaa, töissä vedetään saariseikkailuja. 

Puheenjohtaja:  

Hyvää kuuluu ja kesä on kiva. Viran puolesta ei ihmeempiä, haalarimerkkiäänestys ja sähköposteja. 

Kivoja juttuja on tulossa. 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat: Maisteri-info 17.5. (osallistujia 22), Kandi-info 20.5. (osallistujia 27), 

Kahvitunti 28.5. (osallistujia 10), MaO:n etäsitsit 29.5. (osallistujia 27), Lukupiirin kokoontuminen 31.5. 

(osallistujia 7) 

11.2 MaO:n kesäpäivä 

Suomenlinnassa perinteisesti järjestetty ainejärjestön tapahtuma. Voidaan mahdollisesti järjestää 

rajoitusten puitteissa. Tapahtuman järjestävät tilamestarit.  

11.3 Aktiivitapahtuma 

Mahdollisesti tulossa, voisi järjestää kämppäapprot tai muuta vastaavaa. Tapahtuman ovat perinteisesti 

järjestäneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

11.4 MaO:n vaellusretki 

Ilmoittautuminen on auki, retken kohde on Urho Kekkosen kansallispuisto. Porukkaan mahtuu 15, mutta 

suurempi osallistujamäärä voidaan jakaa kahteen joukkoon. Päivät tarkentuvat myöhemmin. 

11.5 Suursitsit 28.8. 

Liput maksavat 7,50 euroa, ja ne voidaan myydä eteenpäin samalla tai korkeammalla hinnalla. Ruokailu 

on vapaamuotoinen, mutta Woltista voi tilata koko porukalle ruokaa. Huvimestarit hoitavat 

lipunmyynnin ja tiedotuksen, lisätietoja ei ole vielä tullut, koska rajoitustilannetta tarkkaillaan. 

11.6 Avajaiskarnevaali 6.9. 

Ainejärjestönä on ilmoittauduttu, omalla pisteellä mantsamainostusta. 

11.7 Vuosijuhlat 

Vujut järjestetään 13.11. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Haalarimerkkitilaus ja merkkimyyntiä kesällä 

Voittaja on tiedossa, hyviä ehdokkaita oli paljon. Tilataan nyt uutta merkkiä 100 kappaletta, joita 

voidaan myydä kesällä erikseen sekä avajaiskarnevaaleilla. 50-vuotismerkin kysyntää voidaan kartoittaa 

esimerkiksi vujuilmoittautumisen yhteydessä. 



12.2 Miksi Aki söi leipää sateella?  

Puujalkavitsillä koitettiin houkutella ihmisiä kokoukseen kokouskutsussa. Tässä vastaus kysymykseen: ei 

haitannut keliAkia. 

12.3 Yhteistyö Social Sport Oy:n kanssa 

Liikunnallinen mobiilialan yritys, jonka tarkoituksena on parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. 

Yhteistyötä halutaan tehdä ainejärjestöjen kanssa, minkä kautta järjestöt saavat ilmaisen 

käyttökuukauden mainostusta vastaan. Yhteistyö ei vaadi järjestöltä paljoa, ja ehdotus sai kannatusta. 

12.4 Reippailijoiden toiminta 

Liikuntavuorokyselyyn tuli noin 30 vastausta, suosituimmat lajit olivat jalkapallo, lentopallo ja koripallo. 

Rajoitusten puitteissa vuorojen aloittaminen on mahdollista, kunhan fyysistä kontaktia ei tule.  

Lentopallovuoron ajankohdan voisi muuttaa maanantai-iltaan ja muistuttaa MaO:n liikuntainfosta 

Facebookissa.  

Tässä välissä: Härkä-merkkejä jäi parikymmentä yli, merkkejä voidaan myydä kesällä ja kertoa koko 

kampanjasta Facebookissa. 

13. MiSo 

-Haalarimerkkitilaus - Julia  

-Social Sport Oy:n yhteistyön aloittaminen - liikuntavastaavat (Leo) 

-Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi 

14. Kokousnostot 

-Kesän aikana luvassa haalarimerkkien myyntiä! 

-Liikuntavuoroja on suunnitteilla kesälle, stay tuned! Lenkit ovat jo alkaneet, joten seurailkaa MaO:n 

liikuntainfoa Facebookissa. 

-MaO:n hallitus lähettää kesäiset terveiset koko ainejärjestölle! 

15. Seuraavat kokoukset  

15.1 Hallituksen kokous 

Palataan asiaan myöhemmin hallituksen kesken. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.28. 

 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Aug 26, 2021 17:17 GMT+3)
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