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1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.16. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 



Hyväksytään edellisen kokouksen (KuKo 14.9.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

Aktiiviapproille päivämäärä – Julia  Hoidettu 

Haalarimerkkien tilaus – Julia    Hoidettu 

Vujujärkkäilyt kickstart – Olivia/Kaikki   Hoidettu 

Aktiividrive – Julia, Vilma, Kirsi   Kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Neljä uutta jäsentä, hyväksytään kaikki uudet jäsenet. Tervetuloa! 

6.2 MaO-paidat 

Ei ole vielä tilattu, maksuohjeet on tullut sähköpostiin. Tilaus tehdään, kun kaikki ovat 

maksaneet. 

7. Posti  

Kolme lehteä oli tullut. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 12 286, 03€ 

Egea:n tilillä on 661,25 € 

Tässä välissä: Suuri rahamäärä johtuu KJYR-maksuista, jotka siirretään TKO-äly ry:lle sekä MaO-

paitojen maksuista. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Ei ole tullut palautetta. Palautetta otetaan mielellään vastaan. 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1 Menneet tapahtumat: Fuksipesis 16.9. (osallistujia 53), Fuksiaiset 19.9.(osallistujia 93), 

Vujujen suunnittelukokous 21.9.(osallistujia 25), Kahvitunti 24.9.(osallistujia 4) 

10.2 Sohvien yö 30.9. 



Alkaa kokouksen jälkeen kantamalla sohvat ulos, illalla luvassa ohjelmaa. Tapahtuma on 

järjestetty viimeksi vuonna 2000 ja nyt MaO:n 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

10.3 Hallituksen ja tuutorien rapujuhlat 2.-3.10. 

Järjestetään Porvoossa tulevana viikonloppuna. 

10.4 AktiiviAppro 4.10. 

Maanantaina 4.10., approilua hallituslaisten luona. 

10.5 HYYn fuksiseikkailu 5.10. 

Tulossa tiistaina, MaO:lla on oma rasti Hietsussa, jatkot järjestää osakunnat. 

10.6 Ilarin appro 6.10. 

Ilmoittautuminen on auki, MaO:n virallinen tapahtuma. Järjestetään, koska approja on peruttu 

tai liput on myyty nopeasti loppuun. Jatkot ovat Mustassa härässä, kavereiden kutsuminen on 

sallittua. Kaikki tulot menevät vuosijuhlien järjestämiseen, pois lukien haalarimerkkien 

valmistamiskustannukset. 

10.7 Fuksimökki 8.-10.10. 

Tulossa, järjestetään Tuusulassa. Fuksien ilmoittautuminen päättyy 1.10. ja vanhusten avautuu 

4.10. Leirikeskus on vähän tilavampi kuin vanha paikka, joten vanhuksia mahtuu mukaan. 

10.8 Tombolon vuosijuhlat 9.10. 

Varapuheenjohtaja Vilma ja työelämävastaava Kirsi osallistuvat. Lahjabudjetti on 20 euroa, 

lahjaksi annetaan mieluusti jotain aineetonta. 

10.9 Fuksisitsit 12.10. 

Tulossa Malmin työväentalolla, järjestetään yhdessä Vasara ry:n kanssa. Nakkeilijoita tarvitaan 

vielä. 

10.10 Think Companyn tapahtuma 19.10. 

Alustavasti tulossa oleva tapahtuma, Think Company kertoo Kumpulan pisteen toiminnastaan. 

Kellonaika varmistuu myöhemmin. 

10.11 Kumpulan Speksin vuosijuhlat 22.10. 

Speksin vuosijuhlailmoittautuminen perutaan, voidaan kuitenkin kysyä vielä, onko muita 

kiinnostuneita. 

10.12 Aktiiviseminaari 22.-24.10. 



Varmistuu ensi viikolla, mutta todennäköisesti pidetään Lammilla. Suunnittelu voidaan aloittaa, 

kun sijainti varmistuu. Luvassa MaO:n tulevaisuuden pohtimista ja kuluneen vuoden 

reflektointia. 

10.13 Synopin vuosijuhlat 30.10. 

Puheenjohtaja Julia ja entinen varapuheenjohtaja Amanda ovat menossa. Lahjabudjetiksi 

myönnetään 20 euroa. 

10.14 Atlaksen vuosijuhlat 20.11. 

Opintovastaava Siiri on kiinnostunut lähtemään. Keskustelussa todettiin, että 

vuosijuhlailmoittautumisissa tulisi suosia nykyistä ja viime vuoden hallitusta. Lahjabudjetiksi 

myönnetään 20 euroa. 

10.15 Luma-retki 

Tulossa 14.10. Bussi on varattu ja lisäksi saatiin 530 euroa vuosijuhliin. Retkivastaava Mikko 

hoitaa tiedotuksen ja Matias etsii oppaan. Kakkosvuoden opiskelijoita ei mahdu paljoa, voidaan 

kysellä myöhemmin tarkemmin, jos kaikki fukseista ei pääse mukaan. 

10.16 Kirjakerho 

Sähköpostiin on tullut infoa sekä linkki Whatsapp-ryhmään.  

10.17 KJYR 6.-8.11. 

Tulossa on, neljä hyttiä tulee yleiseen jakoon MaO:lta. Ilmoittautuneita oli tullut muista 

järjestöistä, mikä aiheutti vähän säätöä. Lisäksi osissa maksuista oli vain viitenumero, eikä 

viestiä, mikä aiheutti hämmennystä pankkitilillä. Taloudenhoitajalle toimitetaan lista lähtijöistä 

ja heidän maksuistaan. Kivaa, että on KJYR. 

10.18 Vuosijuhlat ja sillis 13.-14.11. 

Tulossa, kutsut on lähetetty. Sillispaikkana toimii valopiha, sponsoreita on saatu paljon. 

Pohdittiin, onko tarvetta valokuvaajalle. Tämä voisi olla ulkopuolinen, esimerkiksi toisesta 

järjestöstä. Asiaa kysellään puheenjohtajien Telegram-keskustelussa.  

Ilmoittautuminen alkaa 4.10. kuudelta muille paitsi fukseille, joiden ilmoittautuminen alkaa 

5.10. kuudelta. 

Kaiken kaikkiaan on hyvä tilanne. 

10.19 Kumpulan potentiaali 

Tulossa, infoa myöhemmin. 

Tässä välissä siirrytään käsittelemään kohta 11.5 

10.20 Pikkujoulut 28.11. 



Tulossa, pidetään Alina-salissa. Tietoa tulee myöhemmin. 

10.21 Hallituksenvaihtokaronkka 

Päivämäärä oli sovittuna, mutta siirrettiin myöhemmälle. Pidetään ehkä samaan aikaan kuin 

seuraava hallituksen vaihto. 

10.22 Osastokahvit 

Tulossa, järjestelyt alkavat, kun rajoituksia poistuu. 

10.23 Käytävävohvelit 

Pidetään marraskuun ensimmäisellä viikolla. Voidaan yhdistää merkkimyyntiin. 

10.24 Klusterin avajaiset 1.10. 

Tapahtuman ilmoittautumislinkki on tullut sähköpostiin. Klusteriavaimen voisivat hakea ne, 

joille se on myönnetty. 

10.25 Egea X lautapeli-ilta 4.11. 

Marraskuussa suunnitelmissa yhdistää lautapeli-ilta Egean esittelyyn. Järjestetään klusterilla. 

10.26 Sieniretki 21.10.   

Tulossa, infoa lähempänä. 

10.27 MaO X X sitsit  

Keskusteltiin siitä, kenen kanssa sitsattaisiin mahdollisesti marraskuun loppupuolella ja ideoita 

tuli paljon. Tapahtuma tarkentuu myöhemmin. 

Tässä välissä: Myy ry:n vuosijuhlat ovat tulossa, järjestetään 12.11. eli päivä ennen MaO:n 

vujuja. Kiinnostuneita on, priorisoidaan jälleen nykyistä ja edellistä hallitusta. 

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Laulukirjat 

Kannet ovat painossa, lähetetään todennäköisesti lokakuun loppuun mennessä. Kaksi isoa 

sponsoria saatiin, kirjan hinta noin 5 euroa. 

11.2 Klusterin siivousvuorot 

Klusterikokouksesta tuli sähköposti, jossa kerrottiin, että edellisviikonloppuna oli siivoustalkoot. 

Mantsalaisia ei ollut paikalla, joten voidaan sopia myöhempi siivousaika, sillä kaikilla järjestöillä 

on siivousvastuu. 

Kysellään klusterivastaava Ronilta, mikä tilanne on siivouksien suhteen. 

11.3 51v vuosijuhlat 



Keskusteltiin, halutaanko pitää seuraavat vuosijuhlat myöhemmin keväällä tai siirtää syksylle. 

Todettiin, että ei ole tarvetta siirtää lainkaan, vaan pidetään pienimuotoisemmat vujut 

normaalisti maaliskuussa. Fuksejakin varten olisi kiva, että vujut on keväällä, sillä tämän syksyn 

juhliin ei välttämättä mahdu. Vujuja varten varataan Alina-sali. 

11.4 Alina-vuorot keväälle 2022 

Kolme varauskierrosta, ensimmäisellä kierroksella on jaossa lauantait. Varataan kevään vujuja 

varten Alina-sali ensi maanantaina. Toisella kierroksella voisi tehdä varauksen sitsejä tai 

Koomaa varten. 

Tässä välissä: 

Social Sports -sovellus treeniseuran hakemiseen, tarjoaa MaO:lle ilmaisen käyttökuukauden 

mainostusta vastaan, otetaan käyttöön. 

Koripallokausi alkaa pian, futsal ja salibandysarjojen ilmoittautumiset vähän myöhemmin. 

Aikaisemmin on kysytty kiinnostusta ja kaikki maksaa oman osallistumisensa sarjoihin ja muille 

vuoroille. Liikuntavastaavat keräävät nimet ennen osallistumista. 

Unisportin laskuissa ilmeni hiukan hämmennystä, joten sovittiin, että liikuntavastaava Leo 

selvittää asiaa Unisportilta ja edeltäjiltään. 

11.5 50v haalarimerkit 

Ei olla vielä tilattu, keskustelua käytiin tilauksen tekemisestä. Päätettiin, että vuosijuhlille 

ilmoittautuessa kerrotaan, haluaako merkin, jolloin merkin saa ilmaiseksi. Samalla kartoitetaan 

kysyntä, ja tilataan niin paljon kuin ilmoittautumisissa sekä vähän ylimääräisiä. Tilaus voidaan 

tehdä Promlerista, josta saa järjestöalennuksen. 

12. MiSo 

50-v tilaus – Ossi 

rahajuttujen selvittely - Leo 

aktiividriven järkkäily - Julia, Vilma, Kirsi    

13. Kokousnostot 

Paaljon kivoja tapahtumia tulossa, lepäillään sitten marraskuussa! 

14. Seuraavat kokoukset  

14.1 Kuukausikokous 

Sovitaan seuraava kokous 13.10. klo 18:30. Oljenkorressa. 

15. Kokouksen päättäminen 



Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57. 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Nov 1, 2021 10:17 GMT+2)
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