MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Porthania, 3. kerroksen kahvihuone
AIKA: 8.10.2018 klo 18.30
LÄSNÄ: Aada Koivuranta
Antti Nevalainen
Sari Aroalho
Tanja Palomäki
Elli-Nora Kaarto
Jessika Isomeri
Aino Aalto
Eveliina Sirola
Vivi Tarkka
Topias Tanska
Iivari Laaksonen
Roope Heinonen
Eemil Becker
Jouko Lappalainen
Marisofia Nurmi
Olivia Halme
Julia Viertola
Aku Suoknuuti
Taiga Korpelainen
Tommi Kivikko
Sanni Häkkinen, saapui kohdassa 9

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään hallituksen kokouksen (27.9.2018) kokouspöytäkirja.
5. MiSo
Halloped-mainokset, Tanja – tehty
Kehitysmantsapalaveri, Julia Sari Tanja – tehty
Sopimukset yli hallituskauden, Julia – tehty – voidaan tehdä lipun kanssa päätöksiä, jotka
velvoittavat tulevia hallituksia. Ongelma voi olla tiedottamisessa tulevaisuuteen (jos tulee
haavereita, kyseessä on sopimusrikkomus).
MaO:n uusi lippu, Vivi – työn alla
Info uusista nettisivuista, Roope – tehty
Oa suosittelukirjeet, Julia – tehty
Syrjinnästä vapaaksi julistautuminen, Aku – tehty
Suunnitelmien (ympäristö & yhd.vert.) tiedotus, Aku – tehty
Häirintäyhdyshenkilön kuvan lähetys, Aku – tehty
Infoesite MaOlle, Olivia – työn alla
Engl. nimikkeet nettisivuille, Olivia – tehty
Mantujen säilytys laitoksella, Julia – työn alla
Laulukirjojen laskeminen, Outi ja Iivari – työn alla
6. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita
7. Posti
Kumpulassa
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 4784,03€
8.2 Taloudellinen tila
Taloudellinen tila on erittäin hyvä.
8.3 Maotrix-hengailun budjetti (-20€)
20€ per ainejärjestö olisi hyvä, se kattaa tarjoilun ja visapalkinnon. Hyväksytään MaOn
osalta budjetiksi 20€.
9. Opinnot ja työelämä
9.1 Palaute
Palautteenantaja tiedustelee, olisiko rento tapahtuma, johon tulisi alumneja kertomaan oman alan
työjutuista, mahdollinen. Työelämäexcua ja toista peli-iltaa kaivataan myös.
Työelämävastaavilla ei ole resursseja järkätä alumni-iltamaa nyt, otetaan alumnivastaavaan (Outi)
yhteyttä. Excuja on tulossa ja viimeistään keväällä on tulossa työelämäilta.
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10. Vastaavat
Puheenjohtaja: Inventoin tänään Supan kaappia ja heitin kaikki vuotta 2008 vanhemmat
dokumentit pois. Kirjoitin suosituslausunnot Petterille ja Ollille. Pidettiin palaveri
kehitysmantsasta ja pistettiin siitä Samille viestiä tänään.
Varapuheenjohtaja: Olen tehnyt yhdenvertaisuussuunnitelman ja ilmoitin siitä MaOn
kanaville. Syrjinnästä vapaa alue -juttu on työn alla, lappu tulee sieltä joskus. Marisofian
kanssa tehty Maantieteen päiviä ja olen järjestänyt jatkobileitä.
Huvipäälliköt: Jaettiin lippuja Limeksen approille, Antti on kommunikoinut MaOn puolesta
MYY-MaO-sitsien ja Matrix-hengailun puoleen.
Mantun toimitus: Mantun taitto sujuu hyvin. Jos joku haluaa kirjoittaa seuraavaan
mantuun niin olkaa hyvät
Liikuntavastaavat: Sari: on saikulla, sarjat on maksettu. Todella todella kiva, että paljon
fukseja on käynyt vuoroilla. Kiertävä maksu ei ole vaikuttanut negatiivisesti.
Opintovastaava: Halloped-mainokset tehty ja kehitysmantsapalaveri toteutettu.
Keittiömestarit: siivottiin keittiö. Siellä on nyt jäänyt paljon kuppeja pesemättä,
muistakaas pestä. Aino: kun sitsit on pois käsistä, niin alan väsäämään vohveleita.
Tuutorivastaava: oli fuksiseikkailu, huomenna sitsit, viikonloppuna mökki, niitä ollaan
järkkäilty.
Kulttuurivastaavat: museoilta meni hyvin. Otetaan ideoita vastaan docventures-iltaa
varten (paikka ja tekemistä).
Retkivastaava (Eve): retkivastaavien tehtävät ovat ohi. Lumaretki meni hyvin ja oli
melkein täysi bussi. Tuutoripuolella fuksimökin järkkäilyä.
Tilamestarit: peli-ilta onnistui hyvin. Lippuasiaa on aloitettu.
IT-vastaava: uudet nettisivut ovat nyt olemassa ja ilmoitus siitä MaOn kanaville laitettu.
Niiden kanssa on vielä vähän tehtävää, mutta muuten hyvä.
Taloudenhoitaja: laskuja maksettu.
EGEA-vastaava: Hyvä, että Aku kysyi, haluaako EGEA jotain MaOn kuukausitiedotteeseen.
Fukseja oli runsain määrin EGEAN uusien illassa. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna on
Turun minivaihto (päivä Helsingissä ja päivä Turussa).
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Työelämävastaava: ei valitettavasti olla ehditty olla hirveen aktiivisia. 5.-6.11. on
paikkatietomarkkinat. Opiskelija-aamiainen ma 8.30-9.30 (ilmainen) järjestetään
tapahtumassa, Sakke laittaa näistä viestiä kanaville. Kumpulan potentiaali on tulossa.
Mantsan päiviä on järkätty ja ollaan kutsuttu eri puolelta Suomea opiskelijoita paneeliin.
Otetaan MaOn infoesite mukaan maantieteen päiville ja myydään mahdollisesti merkkejä.
Varjoilu tapahtuu Kaislassa, sinne on tulossa visaa. MaOn (ja EGEAn) voisi laittaa
järjestäjäksi varjoilun Facebook-tapahtumalle. Jos teillä on verkostoja, mainostakaa itse
tapahtumaa ja varjoiluja myös.
Olivia: Olen kirjoitellut pöytäkirjoja ja tehnyt hieman nettisivuja, hallituksen
englanninkieliset nimikkeet ovat siellä nyt.
Pikkuhiljaa voisi alkaa mainostamaan omaa virkaa fukseille tai esimerkiksi sohvilla. Ei olla
vielä päätetty headhunting-illan ajankohtaa.
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 Fuksisitsit 9.10.
Huomenna. Tulossa. Muistakaa tarkastaa MaOn jäsenyys. Iivari tarkistaa huomenna
ennen sitsejä, onko kaikki osallistuvat fuksit jäseniä. Antti laittaa fukseille muistutusviestin
jäsenyydestä.
11.2 Fuksimökki 12.-14.10.
Tulossa. Tarvitaan vähän nakkeilijoita rastille.
11.3.Maotrix-hengailu 19.10.
Tulossa.
11.4 Käytävävohvelit 19.10.
Tulossa.
11.5 Maantieteen päivät 25.-26.10.
Käsitelty kohdassa 10.
11.6 Koe kampus 25.10.
Lukiolaisille esitellään, mitä meidän kampuksella voi opiskella.
11.7 Myy-MaO-sitsit 30.10.
Tulossa. Ilmoittautumisen alkamisajankohta ei tiedossa.
11.8 Matlun halloweenbileet 31.10.
Tulossa.
11.9 Menneet tapahtumat Limeksen appro 92, fuksiseikkailun mantsarasti 163,
fuksiseikkailu 55, peli-ilta 56, museoilta 35
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12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Porthanian kahviasia
Portsusta on saanut ”maon kahvia”, siitä on kerätty listaa. Listaan on merkitty alle 15
juotua kuppia, joten kahvitarjoilua ei ole järkevää jatkaa. MaOn kahvia saa tästä
eteenpäin Kumpulasta. Mestan kanssa ei lähetä yhteistyöhön, se olisi liian vaikeaa.
Tehdään tästä ilmoitus kanaviin.
12.2 Haalarimerkit – drone
Julia katsoo tiedostoa ja värejä, vielä ei ole tarvetta tilata muita merkkejä, joten ei vielä
tilata näitäkään.
12.3 Tapahtumaturvallisuusohjeistus
Tällä hetkellä on käynnissä tapahtumaturvallisuuskoulutus. Onneksi he ovat laatineet
kattavan käsikirjan, joka löytyy aktiivi-drivesta. Jokaisen, joka toimii juhlissa
häirintäyhdyshenkilönä, tulee lukea se läpi. Siinä kerrotaan, mitä tehtävään kuuluu ja
miten toimia tietyissä tilanteissa. Yhdyshenkilöstä pitää tiedottaa ennen tapahtuman
alkua. Voin postaa tämän myös MaOn hallitus ja aktiivit-ryhmään ja lähettää
pikkujoulutiimille.
12.4 HYY:n järjestötilakilpailut
Aku: HYY järjestää kilpailun parhaasta järjestötilasta. Ehdotan, että osallistutaan kisaan
sohvilla, sillä meidän tila on aika kiva ja erityinen. Siihen kirjoitetaan hakemus ja sieltä
valitaan parhaat ja tullaan visiitille. Voittajan valinta marraskuun lopulla.
12.5 Pöytäkirjat sähköpostiin
Mökillä keskusteltiin, josko pöytäkirjat voisi tulla vähän helpommin tavoitettaviksi.
Lähetetäänkö pöytäkirja koko MaOlle? Pöytäkirja pitäisi edelleen julkaisua ennen
hyväksyä kokouksessa ja akuuttien käsiteltävien asioiden ilmoittaminen on ongelma.
Sovitaan, että sihteeri julkaisee Top 3 kokouksen asiat kokouksen jälkeen MaOn
kanavissa. Pöytäkirjan luonnos lähetetään sähköpostissa niin pdf-tiedostona kuin
kopioituna tekstikenttään.
13. MiSo
Drone-merkki – Julia
HYYn järjestötilakilpailu – Aku
Ei kahvia Portsusta – Aku
MaOn uusi lippu – Vivi
Infoesite MaOlle – Olivia
Mantujen säilytys laitoksella – Julia
Laulukirjojen laskeminen – Outi ja Iivari
14. Kokouksen top 3
Tapahtumaturvallisuusohjeistus
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Portsun kahvi
HYYn järjestötilakilpailu
15. Seuraavat kokoukset
15.1 HalKo
ke 24.10. klo 16 Kumpulassa
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti 19.38.

__________________________________
Julia Viertola, puheenjohtaja
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Olivia Halme, sihteeri
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