MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
KUUKAUSIKOKOUS
PAIKKA: Physicum, maantieteen kokoushuone A115
AIKA: 6.9.2018 klo 18.00
LÄSNÄ:
Olivia Halme
Vivi Tarkka
Kirsi Ylinen
Tanja Palomäki
Jessika Isomeri
Antti Nevalainen
Aino Aalto
Aku Suoknuuti
Julia Viertola
Elli-Nora Kaarto
Hanna Berg
Johanna Lehtinen
Amelia Cardwell
Oula Inkeröinen
Edvin Väänänen
Sara Immonen
Anni Kåhre
Inka Tuiskula
Riina Korhonen
Elina Huhtinen
Iina Rusanen
Julia Salmi
Iivari Laaksonen
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, sillä siitä on ilmoitettu vähintään viikkoa
aikaisemmin ja yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
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3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohdat 11.8 Peli-ilta 12.5 Helix-hengailu, 12.6 Yhteistyö Asia-exhangen kanssa,
12.7 englanninkieliset nimikkeet.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään hallituksen kokouksen (22.8.2018) kokouspöytäkirja.
5. MiSo
Ainejärjestön englanninkieliset nimikkeet, Olivia – tehty
Matrix-hengailu, Antti – työn alla
Ympäristösuunnitelmaan tutustuminen, KAIKKI – joo
Tietosuojavastaavuus tietosuojadokumenttiin, Julia – työn alla
Mantujen säilytys laitoksella, Julia – työn alla
Tapahtumaturvallisuusvastaavan merkki, Eveliina – tehty (kastetaan merkki huomenna,
lisätään mantsan tutustumisbileiden tapahtumakuvaukseen informaatio
tapahtumaturvallisuusvastaavasta)
Yhdenvertaisuussuunnitelma, Aku ja Julia – työn alla
Laulukirjojen inventaario, Outi ja Julia – työn alla, Iivari hankkii laulukirjat Outilta
6. Ilmoitusasiat
6.1 MaO ry:n uudet jäsenet
Hyväksytään Maantieteen opiskelijat ry:n uudet jäsenet.
6.2 Vuosikokous
Ilmoitusasiaa: tässä vaiheessa syksyä opiskelijat ovat yleensä alkaneet suunnittelemaan
seuraavan hallituksen ja aktiivivirkojen hakuja. Ei tehdä niin, että puhutaan että ”tämä
hakee tähän virkaan” jotta joku ei peru mahdollista hakemisaikomustaan. Niin sanotusti
suunnitellaan mahdollisimman vähän ensi vuoden hallitusta.
6.3 Terveiset joryn kokouksesta
Julia toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi joryyn. Välitettävä asia: meidän osasto sijoittui
Shanghain rankingissä tosi hyvin, ja henkilökunta haluaa juhlistaa tätä kuohuviinilasillisella
lokakuun alussa. Jos opiskelijat haluavat järjestää jotakin pientä ohjelmaa, niin antaa
palaa (näin saataisiin opiskelijat ja henkilökunta tutustumaan toisiinsa).
7. Posti
Symbiontti -lehti
Avun maailma -lehti
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 4555,19€
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8.2 Taloudellinen tila
Taloudellinen tila on erittäin hyvä.
8.3 Tiedebasaarin ja avajaiskarnevaalien merkkimyynnit
Myytiin noin yli 350 merkkiä, rahaa tuli melkein 1000€.
8.4 Aktiivimökki
Ehdotetaan, että aktiivimökki maksetaankin MaOn rahoista, sillä aktiiveille ei ole mitään
virkistäytymisbudjettia, ja merkkimyynnistä tuli rahaa niin paljon. Hyväksytään ehdotus.
9. Opinnot ja työelämä
Lisätään kohta 9.1 Palaute
9.1 Palaute
Ei palautetta
10. Vastaavat
Varapuheenjohtaja: Olen tehnyt kuukausitiedotteen, keskustellut geopisteen
varausoikeudesta, (puhuttu Kumpulan yleishallinnon kanssa tästä, asiaa viedään
Annakaisa Korjalle (osastonjohtaja). Ehdotin, että saataisiin ees yksi varausoikeus). Olen
valmistanut aktiivimökkiä, käynyt hallitusesittelyssä, maantieteen päivien kokouksessa
(lukekaa edellisestä pöytäkirjasta). Ympäristövastaava on tehnyt ympäristösuunnitelman,
häirintäyhdyshenkilö laittanut viestiä fukseille, yhdenvertaisuusvastaava tutkiskellut
muiden järjestöjen yhdenvertaisuusjuttuja.
Sihteeri: Olen kirjoittanut englanninkieliset nimikkeet ja julkaissut pöytäkirjoja MaOn
nettiin.
Opintovastaava: Kävin opiskelijaedustusinfossa, joryyn on taas haku. Tänä vuonna
otetaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä, haku alkaa tämän vuoden puolella, ja kausi alkaa
tammikuussa (kahden vuoden kausi, ei ressiä, jos ei pysty sitoutumaan 2v, tuuraajia
löytyy aina). Joryssä mukana olemalla pääsee konkreettisesti vaikuttamaan omiin ja
muiden opintoihin.
Tuutorivastaava: Kuuluu hyvää, fuksit ja tuutorit vaikuttaa tyytyväisiltä. Tällä viikolla
meno vähän hiljentyi orientoivasta viikosta, seuraavaksi alkaa tulla jytkympiä tapahtumia,
innolla odotetaan.
Taloudenhoitaja: Tilinpito hoidettu kuntoon kesällä, käteiskassaa laskeskeltu, laskuja
maksettu.
Tilamestari: Käyty leppiskokouksessa. Kuskailtu lippua – nyt kun on rahaa, hoidetaanko
uusi lippuasia syksyllä? Hoidetaan. – Leppiskokouksessa hyvää keskustelua klusterin
käytöstä (Klusteri on tasapuolisesti kaikkien järjestöjen tila, oikeuksia ei jaella käyttötason
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tai järjestön suuruuden mukaan) Julia: haluatko ottaa lipun ostamisen vastuullesi? Vivi:
käy. Peli-ilta tulossa.
Fuksivastaava: Orientoiva viikko meni hyvin. Ensi viikolle tulossa opintoinfo fukseille.
Keittiömestari: Kävin kaupassa, ostin 100 litraa maitoa (niitä on keittiön kaapin lisäksi
myös rahin sisällä). Keittiö on päässyt aika ällöttävään kuntoon, se siivotaan piakkoin.
Fuksisitsit tulossa kahden muun järjestön kanssa, mites vegaaninen linjamme? Jos pitää
tehdä kompromisseja vegaanisesta linjasta muiden ainejärjestöjen kanssa, se sallittakoon.
Huvipäällikkö: Facebookissa ja sähköpostissa on nyt paljon mainostusta, kaikki ostetut
approliput meni, niitä olisi voinut olla enemmänkin. Ollaan järkätty fuksiasia tuutoriparini
Sarin kanssa.
Elli-Nora (keittiömestari): ei lisättävää, aivot ovat edelleen Salossa. Keittiön siivousta
odotellessa.
Puheenjohtaja: Olin joryn kokouksessa. Mielenkiinnolla odotan, miten jory-hommat
lähtevät rullaamaan. Muuten olen kysellyt hallituslaisilta kuluneesta vuodesta ja
valmistellut aktiivimökkiä.

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 Tutustumisbileet
huomenna Mascotissa. Lisätään tapahtumakuvaukseen, että
tapahtumaturvallisuusvastaavan tunnistaa uudesta tapahtumaturvallisuusvastaavan
merkistä. Fukseille etkot tuutoreiden luona.
11.2 Aktiivimökki 14.-16.9. (-100€)
Iivari maksaa mökin (60€), Julia ja Aku alkavat sumplimaan autoasioita. Julia: Tuli tässä
mieleen, että pitäisikö budjetoida muutama kymppi naposteltaviin? Sovitaan, että
budjetoidaan yhteensä 100€ aktiivimökille, josta 60€ mökin maksuun ja 40€ ruokaan.
Julia: kiitos sähköposteista (hallituslaisten kulunut vuosi), keskustellaan vastauksista
mökillä.
11.3 Fuksipesis 11.9.
Kellonaika on joko 17.30 tai 18.00. Vanhukset mukaan.
11.4 Matlun opiskelijahuonesuunnistus 11.9.
Fuksit kiertelevät Kumpulan opiskelijahuoneita ja ratkovat pieniä tehtäviä. Päätetään rasti
hallituschatissa, koska fukseja on paikalla kokouksessa.
11.5 Fuksiaiset 23.9.
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Muutettiin teema aikaisemmasta, se on nyt Disney! Kaikki fuksit, jotka olette tulossa,
olettehan ilmoittautuneet e-lomakkeen kautta. Tarvitaan tieto, ketä tulossa, että voidaan
arpoa ryhmät. Tulkaa, parasta ikinä.
11.6 Fuksiseikkailu 28.9.
Mantsan tuutorit pitää MaOn rastia Kumpulassa, joukkueet on ilmoitettu, Roope ja Topias
vastuussa.
11.7 Lumaretki
Järjestelyt ovat hyvällä mallilla, bussi ja host (Elisa Hanhirova) varattu.
11.8 Peli-ilta 1.10.
Lauta- ja seurapelit ovat tämän tapahtuman pointti, rentoa hengailua. Tosi matalan
kynnyksen tapahtuma, paikalle saapuu kaiken ikäisiä opiskelijoita.
11.9 Menneet tapahtumat: Menneiden tapahtumien osallistujamäärät käydään läpi, sillä
saamme osallistujien mukaan rahallista tukea HYYltä. Fuksipiknik 72, kampuskierros 70,
Kaisaniemi-ilta 69, kaupunkikierros 53, tiedebasaari 384, Matlun fuksibileet 55,
avajaiskarnevaalit 465, Ex tempore-bileet 65.
12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Ympäristömääräraha
Budjettisuunnitelmaan on budjetoitu 50€ suuruinen määrä ympäristölle.
Varapuheenjohtaja katsoo muutamia kohteita, seuraavassa kokouksessa äänestetään
tukikohteesta.
12.2 Ympäristösuunnitelma
*katsotaan läpi*. Tämä on ollut Facebookin MaOn hallitus ja aktiivit -ryhmässä näkyvillä,
ja joitain kohtia on nyt muokattu. Hyväksytään uudeksi suunnitelmaksi.
12.3 MaOlle infoesite
Avajaiskarnevaaleilla syntyi idea ”MaOn infoesitteestä”, sillä monilla oli kaikenlaisia
lirpakkeita. Voisiko tehdä esimerkiksi A4 kokoisen infopläjäyksen, jossa lukee keitä ja
mistä me ollaan, sekä esimerkiksi haalarimerkkien hinta. Valmiin tuotoksen voi lähettää
Ainolle töihin ja hän voi laminoida sen. Tehdään myös klusselle MaOn kaappiin oma
laminoitu nimikyltti, aktiividrivesta voi ottaa MaOn logon sitä varten.
12.4 Uudet nettisivut
Roope lähetti viestiä, että pitäisikö nettisivua käyttää, se nimittäin on valmis. Roope on
nyt egeavaihdossa, päivittelyinformaatio tulee myöhemmin. Nettisivut ovat käytössä ja
toimivat.
12.5 Helix-hengailu
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Helix on Viikin solu- ja molekyylibilsan ainejärjestö. Voitaisiinko pitää joku hengailu heidän
kanssaan? Hengailu ei ole kauhean ajankohtainen, Matrix-hengailu ensin. Joo pidetään,
ollaan kiinnostuneita.
12.6. Yhteistyö Asia-exchangen kanssa
Haluatteko tehdä yhteistyötä? Ainejärjestö jakaisi tietoa, bannereita yms. Ei tiedetä
ketään, kuka on mennyt niiden kautta vaihtoon, sillä se on tosi kallis. Yhteistyöasioita on
tullut työelämämielessä paljon, joten jätetään väliin.
Tähän väliin: kampuskierrokset. Voitaisiinko esimerkiksi orientoivalle viikolle katsoa jokin
aika, jolloin joku MaOn aktiivi kierrättää bilsalaisia ja bilsan aktiivi MaOlaisia? Lisätään
tuutorivastaavan ohjeisiin, että värvätkää vuonna 2019 joku tekemään tämä. Otetaan
yhteyttä myös symbioosiin, tuutorivastaava voi hoitaa joskus, kun on aikaa. Jessika laittaa
itselleen muistiin ja testamenttiin.
12.7 Englanninkieliset nimikkeet
Englanninkielisiksi nimikkeiksi valikoitui seuraavat: puheenjohtaja: Chair,
varapuheenjohtaja: Vice Chair, taloudenhoitaja: Treasurer, sihteeri: Secretary,
opintovastaava: Study coordinator, huvipäällikkö: Event master, Tilamestari: Space
master (host), keittiömestari: Kitchen master, Tuutorivastaava: Tutor coordinator ja
liikuntavastaava: Sports coordinator. Olivia lisää nimikkeet MaOn nettisivuille.
13. MiSo eli mitä sovittiin
MaOn uusi lippu - Vivi
Ympäristömäärärahan kohteen etsintä - Aku
MaOlle infoesite - Olivia
MaOn logo klusselle - Vivi ja Aino
Engl. nimikkeet uusille nettisivuille - Olivia
Matrix-hengailu - Antti Sankari
Tietosuojavastaavuus tietosuojadokumentteihin - Julia
Mantujen säilytys laitoksella - Julia
Yhdenvertaisuussuunnitelma - Aku ja Julia
Laulukirjojen laskeminen - Outi ja Iivari

14. Seuraavat kokoukset
14.1 HalKo
to 27.9. 17.30, mielellään geopisteellä.
Kysymys: fuksipassissa on kohta ”MaOn kulttuuritapahtuma”, miten voin osallistua?
Laitetaan kulttuurivastaaville viestiä, että kulttuuritapahtumaa kehiin.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.
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___________________________________
Julia Viertola, puheenjohtaja
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Olivia Halme, sihteeri
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