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1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.36. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 



Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohta 11.21. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 26.8.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

Aktiivitapahtuman kysely – Julia  Hoidettu 
MaO-paidat – Julia  Hoidettu 
Info merkkimyynnistä – Julia   Hoidettu 
Sohvien siivous – Julia ja Vilma  Hoidettu 
Keittiön siivous ja kaupassa käynti – keittiömestarit   Hoidettu 
Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma, Kirsi   kesken 
 
6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

35 uutta jäsentä, hyväksytään kaikki uudet jäsenet, tervetuloa! 

7. Posti 

Tiistaina oli tullut Punaisen ristin lehti, kaksi viikkoa sitten oli tullut Helix Ry:n lehti sekä postikortti. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 8553,03 € 

Egean tilillä on 666,25 € 

Tässä välissä: Käytiin lyhyt keskustelu siitä, onko jäsenmaksuilla tietty suunta budjetissa, todettiin että ei 

ole, mutta maksut voidaan käyttää esimerkiksi vujuihin. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

1. saatu palaute: 

”Ihanaa nähdä mantsalaisia taas sohvilla <3 <3 hienosti kaikki käyttää myös maskia, hyvä te/me!!” 

2. saatu palaute: 

“Ootte kivoja.” 

Hallitus vastaa palautteisiin: Kiitos paljon ihanista palautteista! Palautetta saa aina antaa. 

10. Vastaavat 

Puheenjohtaja: Hyvää kuuluu, paljon on miettinyt järjestöjuttuja, sohvat saatiin siivottua, on ollut 

merkkien myyntiä ja rapujuhlat on tulossa. 



Varapuheenjohtaja: 

Hyvää kuuluu, töitä ja opiskelujuttujen käynnistelyvaikeuksia. Sohvilta on saanut motivaatiota ja 

siivotessa sieltä löytyi aarteita. Myös vujujen sponssiviestejä on lähetelty. 

Taloudenhoitaja: Ihan hyvää kuuluu, opinnot on käynnissä ja kirjanpito on aloitettu. Vujut vähän 

stressaa, mutta laulukirjatilaus etenee. 

Huvipäälliköt: 

Ilari: Tosi jees, energiaa tapahtumista, marraskuussa ehkä sitsejä valtsikalaisten kanssa. 

Somevastaavat: 

Tapio: Hyvää kuuluu, syksy on uuden aikaa, sohvilla on kivaa. Suomenlinnapäivänä oltiin Ellan kanssa 

kuvailemassa, postaus on tulossa. 

Sarianna: Hyvää kuuluu, kivoja juttuja, mutta kiire on. 

Fuksivastaava: 

Syksy tuo motivaatiota, ollut kiva nähdä, miten fuksisyksy on lähtenyt käyntiin, hyvin menee. 

Keittiömestarit: 

Jonna: Hyvää kuuluu virankin puolesta, on päässyt aloittamaan keittiömestarin hommat 

Amanda: Hyvin menee, opinnot on alkanut ja viran puolesta on päässyt vauhtiin. 

Lotta: Hyvää kuuluu, keittiön siivous paljasti löytöjä. 

Kv-tuutori: Ihan hyvin menee. 

Kulttuurivastaavat: 

Elina: Hyvin menee, kulttuurijuttuja on suunnitteilla. 

Tilamestarit: 

Erkki: Kivaa opiskella sohvilla, viran puolesta on myös päässyt hommiin. 

Työelämävastaava: 

Viran puolesta ei ihmeempiä, vujusponssien keräämistä ja töitä. 

Tuutori- ja egeavastaava: 

Opinnot ja tapahtumat käynnissä, kiva nähdä kaikkia tutustumisbileissä, Egean vuosikokous on 

meneillään. 

Opintovastaava: 

Syksy lähtenyt heikosti käyntiin, ensimmäiseltä kurssilta jo lähdetty, mutta uuteen nousuun. Viran 

puolesta vielä kivan rauhallista, mutta saa nähdä. 

Valokuvausvastaava: 

Raskaat viikot, väsynyt on, joten kiva olla etänä.  



Liikuntavastaavat: 

Leo: Viran puolesta kuuluu erittäin hyvää, Unisport vuorot pyörii ja reippailijavuorot on käynnissä. Ensi 

torstaina on fuksipesis ja reippailijarasti jälleen fuksiaisissa. LG 

Retkivastaavat: 

Ossi: Koulu ja tapahtumat stressaa, ihan hyvää kuitenkin kuuluu, tuutorointi on kivaa. 

Sihteeri: 

Hyvää kuuluu, opinnoissa käynnistymisvaikeuksia, mutta kiva kun on tapahtumia. 

Paola-tuutori: 

Ihan hyvin menee, pitää mennä fuksiseikkailun infoon. 

Tia-Maria-fuksi: 

Hyvää kuuluu, vähän aikaansaamaton olo vaan. 

Rosa-fuksi: 

Hyvää kuuluu, opinnot käynnissä. Orientaatioviikko oli kiva ja kiva olla kampuksella. 

Onni: 

Ihan hyvin menee, syksy lähtenyt hyvin käyntiin. 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat: Fuksipiknik 27.8. (osallistujia 58), Hyvinvointi-ilta 2.9. (osallistujia 6), MaO:n 

tutustumisbileet 10.9 (osallistujia 108). 

11.2 Fuksiaiset 19.9. 

Tulossa, jatkot Mustassa Härässä klo 19. Rasteille löytyy pitäjät. 

11.3 Hallituksen ja tuutoreiden rapujuhla 2.-3.10. 

Tulossa, sijainti puuttuu, mahdollinen tilamaksu tulee osallistujien omasta pussista. 

11.4 Fuksimökki 8.-10.10. 

Tulossa, Tuusulassa, isompi paikka kuin vanha, joten vanhukset mahtuvat myös. 

11.5 Aktiivien seminaariviikonloppu 22.-24.10. 

Lammin biologiselle asemalle alustava varaus, lokakuun alussa varmistuu. 

11.6 Fuksisitsit 12.10. 

Tulossa, ei vielä tiedetä kenen kanssa, ehkä geologien. 

11.7 Kumpulan Speksin vuosijuhlat 22.10. 

Päivämäärä vaihtui 22.10. Jos ei osallistujia, laitetaan kortti. 

11.8 Tombolon vuosijuhlat 9.10. 

Kutsu tuli 6-vuotisjuhliin, kiinnostuneita on. 



11.9 Synopsin vuosijuhlat 30.10. 

Samat henkilöt ensisijalla, jotka olivat menossa viime vuonna (Vilma ja Amanda). Jos he eivät pääse, on 

kiinnostuneita tilalle. 

11.10 Atlaksen vuosijuhlat 

35-vuotisjuhlat 20.11., kiinnostuneita on. 

11.11 HYYn fuksiseikkailu 5.10. 

Tulossa on. 

11.12 Fuksipesis 16.9. 

Tulossa, klo 17 Käpylässä. 

11.13 Lumaretki 

Tulossa, pitää selvittää pääsevätkö kakkoset mukaan. 

11.14 KJYR 6.-8.11. 

Tulossa, hytit myyntiin 24.9. Kysyntää on, joten joidenkin pitää ehkä ostaa oma hytti erikseen. 

11.15 MaO:n 50-v vuosijuhlat 13.11. 

Järkkäily on käynnissä, iskuryhmät tarvitaan. Keskustelua käytiin siitä, minkälaiset vujut saadaan kasaan. 

Päädyttiin siihen, että jonkinlaiset vujut järjestyvät kyllä. 

11.16 Pikkujoulut 28.11. 

Tulossa, fuksit järkkää Alina-salissa. 

11.17 Sohvien yö 

Edistetään myöhemmin, tulossa jossain muodossa. 

11.18 Hallituksenvaihtokaronkka 

Luultavasti tulossa, viime vuoden hallituksen ja nykyisen vaihto. 

11.19 Kirjakerhon kokoontuminen 

Infoa on tulossa. 

11.20 Osastokahvit 

Henkilökunta on mukana, todennäköisesti tulossa marras-joulukuussa.  

11.21 Aktiivien kämppäappro 

Intoa löytyy, tulossa lähitulevaisuudessa. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Aktiivivirat 2022 

Vältetään virkojen petaamista tietyille henkilöille, kaikki avoinna kaikille, mutta saa toki jutella 

aktiivijutuista fukseille. 



12.2 MaO-paidat 

Tilauslomake auki, sovitettavat paidat sohvilla. Info löytyy Facebookista ja sähköpostista, maksuohjeet 

on tulossa. Tilaus tehdään, kun kaikki ovat maksaneet. 

12.3 Laulukirjat 

Tilanne ok, ei vielä sponsoreita, jolloin kirjan hinta on 7 euron paikkeilla. 

12.4 Haalarimerkit 

Hallitus myi paljon merkkejä pari viikkoa sitten, uusi merkki myytin loppuun, samoin Kumpula ja MaO -

merkit ovat loppuneet. Keskusteltiin siitä, milloin uusia merkkejä tilataan ja kuinka paljon. Tilataan 

piakkoin 100 uutta merkkiä ja 100 Kumpulanlinnaa, vujumerkit tilataan erikseen. Merkkien myyntiä 

voitaisiin yhdistää käytävävohveihin. 

13. MiSo 

-aktiiviapproille päivämäärä ja haalarimerkkien tilaus – Julia 

-vujujärkkäilyn kickstart – Olivia /kaikki 

-aktiividriven järkkäily– Julia, Vilma, Kirsi 

14. Kokousnostot 

-Vujujen järkkäilyn kickstart koittaa, kaikki apukädet mukaan! 

-MaO-paitoja voi tilata vielä ensi viikon keskiviikkoon 22.9. asti! 

15. Seuraavat kokoukset  

15.1 Hallituksen kokous 

Sovitaan seuraava kokous 30.9. klo 17.15. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02. 

 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Sep 29, 2021 20:45 GMT+3)
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