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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Zoom 

AIKA: 2.11.2020 klo 18.00 

LÄSNÄ: 

Olivia Halme 

Amanda Ojasalo 
Elias Hirvikoski 
Aapo Keinänen 
Miika Kastarinen 
Tiina Aalto 
Emma Ward  
Sanya Schubak 
Maria Tuomola 
Julia Salmi  
Emilia Ihalainen  
Eemil Becker 
Alex Naumanen 
Inka Tuiskula, saapui kohdassa 4. 
Matias Hytti, saapui kohdassa 5. 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään esityslistaan kohdat: 
- 6.2 Liikuntavuorot 
- 12.4 HYY:n järjestökilpailut 
Hyväksytään esityslista lisäyksineen. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään edellisten kokousten (1.10., 15.10.)  pöytäkirjat.  

 
5. MiSo 
Telttojen katsominen – Inka   pois  
Opintopalautekanava – Sanya Olivia   kuopattu 
Ilmaisia käyntikohteita – Aapo Elias   pois  
Minecraft           – OulaInka  Tekemistä vaille valmis    
Headhunting-ideointi – Sanya Olivia, Amanda  tehty 
Ravintolapäivä          –  Elias    tehty 
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Tässä välissä: Keittiömestarit ovat kaikki halukkaita ottamaan osaa Ravintolapäivään. Mitä jos järkkäisi Arabian 
kauppakeskuksen edessä. Onko hankala siellä? Jos on Arabiassa, niin Sanyan kämppää voi käyttää. Keittiömestareille 
käy. Hommaan mukaan mantsan kakkosia. Kun on viikonloppu niin ei ole järkeä mennä kampukselle myymään, eli 
mieluummin kauppakeskukselle. Sillä viikolla kannattaa katsoa säätiedotuksia. Paikalle ei varmaan saa sähköä eli pitää 
myydä jotain jonka saa tehtyä valmiiksi.  
 

6. Ilmoitusasiat 
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 
Taloudenhoitaja ei ole päässyt pankkitilille, koska puhelin tippui vessanpönttöön.  

 
6.2 Liikuntavuorot 
Maanantain ja tiistain vuorot on vaihtunut Suomen hallituksen suositusten mukaisesti vähemmän kontaktia vaativiksi 
lajeiksi. Sarjoihin ei myöskään tänä vuonna osallistuta ja täten sarjoista ei myöskään tule maksuja. 

 
7. Posti 
Hieno kortti Raumalta.  
Kaksi kulukorvautuslappua.  
Olivialle oli tullut Markku Löytöseltä kiitoskirje.  

  
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
Taloudenhoitajan puhelin on hajalla. Tilin saldo on siis vähintään saman verran kuin viime kokouksessa eli 3424,46€, 
mutta todennäköisesti tilille on tullut myös haalarisponsorirahoja.   

 
8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tilanne on hyvä.  

 
9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
Ensimmäisessä palautteessa toivottiin MaO:n mainostavan HYY:n edustajistovaaleja omalle jäsenistölleen.  
 
Hallitus vastaa: kiitos palautteesta. MaO:n Facebookissa, Instagramissa ja sähköpostilla on reagoitu asiaan ja 
mainostettu edarivaaleja jäsenille.  
 
Toisessa palautteessa kehuttiin meneillään olevaa Headhunting -kampanjaa.  
 
Hallitus vastaa: Hallitus on iloinen ja kiittää palutteesta.  
 

 
10. Vastaavat 
Varapuheenjohtaja: En muistanut, että tää on KuKo ja tässä on tää vastaavat kohta, niin en tiedä, mitä minulle kuuluu. 
Hyvin pyyhkii, kuukausi-info varmaan tulee huomenna 
Sihteeri: Hyvin menee, allekirjoitettiin pöytäkirjoja sähköisesti.  
Opintovastaava: Kiire, aika paljon kaikkea. Pitäisi koota etäkoulustajuttu ja koota palaute.  
Tilamestari: Nälkä, tämän jälkeen pääsee syömään. Tilamestareilta tulossa ehkä jotain jossain vaiheessa, alustavaa 
suunnitelmaa mietitty. Liittyen joulusaunan perinteisiin.  
Liikuntavastaava: Stressasi semi paljo, mitä tehdään liikuntavuorojen kanssa, mutta ne on nyt semi fine. 
Huvimestari: Ihan hyvää, viranpuolesta ei oikeen mitään. Varasin Alina-vuorot keväälle. Fukseille on maaliskuun 6. päivä 
ja 11.4. olisi sunnuntaina toinen kevään Alina-vuoro. Voitas megabailaa maaliskuussa ja laittaa fuksit töihin. 
Taloudenhoitaja: Kännykkä harmittaa, mutta viranpuolesta ihan ok, vähä stressaa, muttei liian paljo.  
Tuutorivastaava: Kuuluu hyvää viranpuolesta, ollaan Vilman kanssa katsottu haalaritilausta eteenpäin.  
Työelämävastaava: Hyvää kuuluu, viranpuolesta vähän sponssijuttuja. 
Keittiömestarit: Ihan hyvää kuuluu, viranpuolesta ei mitään ihmeempää. Heta kantoi lisää kauramaitoa.  
EGEA: Perushyvää kuuluu, mietitty mistä saataisiin uudet Contact Personit. Pyöritettiin testamentteja pienellä porukalla. 
Ehkä järkätään joku mapathon tyyppinen tapahtuma. Ens viikolla on myös EGEA+ MaO yhdistämisjuttuja.  
Klusterivastaava: Ei ole Klusse-kokousta ollut kahteen kuukauteen, koska ei ole ollut mitään mistä puhua. Käyttösäännöt 
jatkuu samoina kuin aiemmin.  
Puheenjohtaja: kuuluu kanssa hyvää. Huomaan, että mietin kaikkia MaO:on liittyviä asioita, koska niitä on aika paljon. 
Kalenteri aika täynnä.  
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11. Tapahtumat 
11.1 Menneet tapahtumat Aktiiviretki Nuuksioon 17.10., Tähtiretki vaihtareille 21.10., Löytösen 
muotokuvanpaljastustilaisuus 26.10., Mantsan kahvitunti 23.10.  
Osallistujamäärä menneissä tapahtumissa: Aktiiviretki Nuuksioon 4, Tähtiretki vaihtareille 0, Löytösen 
muotokuvanpaljastustilaisuus 30, Mantsan kahvitunti 3.  

 
11.2 Mantsan kahvitunti 13.11. 
Korona-aikana jo perinteeksi muodostunut Mantsan kahvitunti jälleen 13.11. perjantaina. Jory keksii sinne 
puheenaihetta. Voi olla kärpäsenä katossa tai osallistua keskusteluun. Korvaa kohtaamisia, jotka normaalisti tapahtuisi 
Kumpulassa. Opetushenkilökunta ja heidän koirat tulee tutuksi.  

 
11.3 Ravintolapäivä 14.11. 
Juteltiin yllä.  

 
11.4 Pikkujoulut 28.11. 
Tänä vuonna fuksit ohjaavat virtuaalisen pikkujoulukalenterin ja kuusenryöstövideon. Video esitetään 28.11. ja sitä voi 
katsella mantsaporukalla pienryhmissä.  
 

11.5 Mantsan kahvitunti 4.12. 
Vuoden viimeinen kahvitunti.  

 
12. Muut esille tulevat asiat 
12.1 Visat Discordissa 
Roope on tehny visabotin ja sen voisi ottaa käyttöön. Mietittiin, että olisi kiva jos visaperinne säilyisi Discordissa.  

 
12.2 Sponsorisopimukset 
Entiset ja nykyiset työelämävastaavat ovat miettineet sponsorisopimuksia ja pohtinut, että sponsoreita voisi hankkia 
enemmän. Voisiko haalarisponsorien kyselemisessä samalla kysyä, että haluaako toimijat sponsoroida meitä muutenkin. 
Olisi hyvä saada lisää sponsoreita. Pohdittiin, että voisi tänä vuonna jo kysyä sponsorointia. Työelämävastaava tekee 
valmiin sponsoroinnista kiinnostuneille lähetettävän viestin.  

 
12.3 Rekryilmoitukset 
MaO-listalle lähetettävät työpaikkailmoitukset hukkuvat helposti ja rekryilmoituksille voisi miettiä oman paikkansa. Olivia 
ja työelämävastaava kehittävät ideaa eteenpäin.  

 
12.4 HYY:n järjestökilpailu 
Tulee taas. Kategoriat ovat Vuoden haalarimerkki, Vuoden järjestölehti, Vuoden sitsilaulu, Vuoden opintoteko ja Vuoden 
ympäristöteko. Osallistutaan järjestölehtikilpailuun, koska Mantussa on hirveen hyvä graafinen suunnittelu ja vieläpä 
MantuCast päälle. Vuoden haalarimerkkikisaan voisi laittaa sohvat-merkin. Amanda edistää asiaa.  

 
13. MiSo 
Visanakki   – Eemil  
Valmis sponsoriviesti  – Emilia 
Haalarimerkki ja Mantu vuoden teoiksi – Amanda 
Minecraft  –  Oula, Inka  

  
14. Top 3 
Ravintolapäivä 
Pikkujoulut 
Headhunting ja aktiiviksi 2021 

 
15. Seuraavat kokoukset 
15.1 Vuosikokous 
Vuosikokous järjestetään 3.12. kello 18.00. 
Tila ilmoitetaan myöhemmin.  
 

15.2 Halko 
Vuoden viimeinen Halko on viikolla 51. Sovitaan tarkempi päivämäärä myöhemmin.  
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16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.  

 
 

_________________________________  ___________________________________ 

 
Olivia Halme, puheenjohtaja    Elias Hirvikoski, sihteeri 
 

Olivia Halme (Dec 16, 2020 16:37 GMT+2)
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