
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Ravintola Oljenkorsi, Intiankatu 18 

AIKA: 13.10.2021 klo 18.30 
LÄSNÄ:  

Julia Salmi 

Iiris Turunen 

Ilari Leino  

Vilma Kaukavuori 

Leo Niemi, poistui kohdassa 12.3 

Siiri Saloranta 

Elias Hirvikoski 

Kirsi Ylinen 

Erkki Järvinen 

Emma Taalikka 

Maria Tuomola 

Salla Kärkkäinen 

Ossi Hentunen 

Seeti Haapanen, poistui kohdassa 11.10 

Paola Stenvall 

Sirkku Pieniniemi 

Riina Korhonen 

Aapo Keinänen, poistui kohdassa 11.20 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.31. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 12.2, 12.3 ja 12.4 kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 



Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 30.9.) pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.  

5. MiSo 

50-v merkkien tilaus – Ossi  Kesken 

Unisport rahajuttujen selvittäminen – Leo  Kesken 

Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma, Kirsi  Kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 

7. Posti 

Tullut lasku Arabian K-kaupasta, selvitetään, onko jäänyt jotain maksamatta aiemmin tänä vuonna. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 20 010,41 euroa. 

Egea:n tilillä on 661,25 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Ei ole tullut palautetta. 

10. Vastaavat 

Tilamestarit: 

Erkki: Ihan hyvää kuuluu, lokakuussa on paljon tapahtumia ja pääsee viran puolesta hommiin.  

Opintovastaava: 

Ihan hyvää kuuluu, sai töitä Alkosta. Tiedekuntasauna on tulossa, samoin osastokahvit on 

järjestettävänä. 

Taloudenhoitaja: 

Ihan hyvää kuuluu, kiire on ja isot rahavirrat vähän stressaa. 

Tuutorvastaava/Egeavastaava: 

Paljon tapahtumia takana ja nyt tuntuu, että orientaatioviikko on loppunut ja on taas aikaa opiskelulle. 

Kulttuurivastaavat: 



Sirkku: Hyvää kuuluu, kirjakerhon tapaaminen on tulossa ja maanmittareiden kanssa suunnitellaan 

tapahtumaa. 

Paola-tuutori:  

Väsyttää, pahin tapahtumaviikko on ohi. 

Seeti: 

Ei ole vastaava, tuli vaan syömään ja kuuntelemaan, hyvää kuuluu. 

Retkivastaavat: 

Ossi: Lumaretken reitti on kerrottu kuskille ja kaikki on hoidossa, ääni on vain pois. 

Huvipäälliköt: 

Ilari: Tosi hyvin menee, paljon juttui tulossa, kiva levätä välillä. 

Sihteeri:  

Hyvää kuuluu, kiirettä pitää, mutta sulkapallon pelaaminen on kivaa. 

Liikuntavastaava:  

Hyvin menee elämässä ja viran puolesta. Koripallosarjaan ei saatu tarpeeksi osallistujia, salibandy- ja 

futsalilmoittautumiset alkaa pian. Viran puolesta on hommaa. 

Työelämävastaava/Matluvastaava/retkivastaava-Kirsi:  

Työelämätoimintaa on toteutettu lähinnä vujujen sponssikontaktointien merkeissä tässä syksyllä, mutta 

koitetaan keksiä jotain kivaa vielä loppuvuodelle.  

Ensi viikolla vissiin sieniretki. Kuulemma potentiaali suunnitteilla joulukuun tokalle viikolle! TEK:in 

kokous juuri alkamassa ja täällä suunnitellaan esim mitä tek voisi antaa maolle lahjaks! Pelkkää hyvää 

kuuluu, väsyttää paljon mutta sitsit oli kivat että kiitos järkkääjille! Ja olipa kivoja ne geologit! 

Valokuvausvastaava/tuutori-Maria:  

Hyvin menee, vähän väsyttää. Hyviä kuvia on tullut otettua syksyn aikana, pitää vain käydä ne läpi. 

Viimeinen viikko on ollut tosi kiva, hyvä meininki. 

Kv-tuutori-Riina:  

Ihan jees, ollut vähän kipeänä, vaihtareiden kanssa olisi tarkoitus suunnitella jotain. 

Fuksivastaava:  

Ihan ok, tuntuu sitsien takia, että viikko olisi ohi, pitää vaan jaksaa. 

Varapuheenjohtaja/yhdenvertaisuusvastaava:  

Sitsit oli kivat, oltiin myös vujuilla edustamassa Joensuussa, Lammin reissua on suunniteltu. 

Puheenjohtaja:  



Ihan hyvää kuuluu, välipäivä vastuista ja opiskeluista olisi kiva. Mantsapaitojen tilaus tehdään kohta, 

aktiiviapprot oli ja Lammia on suunniteltu. Ensi viikolla matka Una Europa-kongressiin Madridiin. 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat: Sohvien yö 30.9. (osallistujia 47), Klusterin avajaiset 1.10. (ei osallistujia 

mantsalta), Hallituksen ja tuutorien rapujuhlat 2.-3.10. (osallistujia 17), AktiiviAppro 4.10. (osallistujia 

31), HYY:n fuksiseikkailu 5.10. (osallistujia 90), Ilarin Appro 6.10.(osallistujia 110), Tombolo ry:n 

vuosijuhlat 9.10. (osallistujia 2), Fuksimökki 8.-10.10. (osallistujia 73), Fuksisitsit 12.10 (osallistujia 103). 

11.2 Think Companyn esittelytapahtuma 19.10. 

Think Company esittelee toimintaansa mantsalaisille, opiskelijoita toivotaan kovasti mukaan toimintaan. 

11.3 Kumpulan Speksin vuosijuhlat 22.10. 

Ei osallistujia, lähetetään kortti. 

11.4 Aktiiviseminaari 22.-24.10. 

Järjestetään Lammilla, majoituksesta tulee lasku jälkeenpäin. Ilmoittautua voi 13.10. asti. 

11.5 Synopin vuosijuhlat 30.10. 

Puheenjohtaja-Julia ja entinen varapuheenjohtaja Amanda osallistuvat, MaO kustantaa aina yhden 

kutsuvieraan vuosijuhlille. 

11.6 Atlaksen vuosijuhlat 20.11. 

Opintovastaava-Siiri ja fuksivastaava-Aapo osallistuvat. 

11.7 Luma-retki 14.10. 

Asia on hoidossa, retkivastaava-Mikko ja Ilona lähtevät mukaan oppaiksi. 

11.8 Sieniretki 21.10. 

Tulossa on, tietoa myöhemmin. 

11.9 HYYn Tapahtumaturvallisuushenkilökoulutus 21.10.  

Huvipäälliköt osallistuvat tähän. 

11.10 Käytävävohvelit 

Pidetään 3.11., ettei mene Egea:n tapahtuman kanssa päällekkäin. 

11.11 KJYR 6.-8.11. 

Tulossa on. 

11.12 MaO:n vuosijuhla ja sillis 13.-14.11. 

Tulossa on. 

11.13 TKO-älyn vujut 13.11. 



Samana päivänä kuin MaO:n vujut, laitetaan kortti. 

11.14 Kumpulan potentiaali 

Infoa tulossa myöhemmin. 

11.15 Pikkujoulut 28.11. 

Marraskuun ensimmäinen päivä aloitetaan järjestäminen, tulossa on siis. 

11.16 Osastokahvit 

Tulossa on, aikaisintaan marraskuun lopussa. 

11.17 Egea X lautapeli-ilta 4.11. 

Tulossa on, järjestetään Klusterilla. 

11.18 MaO X X sitsit 

Marraskuun lopulla, mahdollisesti kaverisitsit, tila esimerkiksi Malmin työväentalo. 

11.19 Myy ry:n vuosijuhlat 12.11. 

Entinen taloudenhoitaja Inka on kiinnostunut, kysellään myös muita kiinnostuneita. 

11.20 Aktiivien rekryymistapahtuma  

Voitaisiin järjestää somessa ja fyysisenä, paikkana sohvat esimerkiksi 15.11. alkavalla viikolla. 

Vuosikokous voisi mahdollisesti olla 29.11. alkavalla viikolla. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Uuden laulukirjan hinta 

Keskustelua käytiin kirjan hinnasta, joka voisi olla 6 euroa eli euron kalliimpi kuin aiemmin. 

Sovittiin, että päätetään lopullinen hinta myöhemmin. 

12.2 Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 

Suunnitelmaa on aika tarkentaa ja päivittää, puutteita on vielä. Ajatuksen taustalla saatu 

sähköpostiviesti liittyen fuksiaisryhmän teemaan, joka oli Afrikan tähti-lautapeli. Asiasta on laitettu viesti 

myös tapahtuman järjestäjille. It-vastaava voisi lisätä palautelomakkeen englanninkieliselle sivulle. 

Vaikka tarkoitus ei ollut paha, niin ongelmallinen tilanne tapahtui silti. Linjaus ongelmallisista teemoista 

on tarpeen, ettei yksittäisten ihmisten, esimerkiksi fuksien, tarvitse tehdä päätöksiä ilman ohjeita ja 

suurella vastuulla. Kaikkien tapahtumien järjestäjien tulee olla tietoisia näistä linjauksista ja siitä, että 

tieto siirtyy eteenpäin. Asioita täytyy tarkastella monelta kantilta: vaikka ollaan suvaitsevaisia, joskus 

tarkastelu unohtuu. Jotta vastaava ei toistuisi, suunnitteilla on tapahtumajärjestämisen ABC -muistilista. 

12.3 HYY-appi 

Sähköpostiin tuli tietoa sovelluksesta, johon kerätään yliopiston tiloja ja toimijoita, lähdetään mukaan. 



12.4 MaO:n tapahtumajärjestämisen ABC 

Eri tapahtumille on eri järjestäjiä, rautalankamuistilista tapahtumien järjestämisen eri osa-alueista voisi 

olla hyvä olla olemassa järjestäjiä varten. Nykyään tieto periytyy vain vanhoista Facebook-päivityksistä, 

joten lista voisi olla toimivampi tapa. Sovitaan suunnittelua varten päivä hallituschatissä myöhemmin. 

Tässä välissä: Haetaan TEK:in ML-opiskelijayhdistykseen. Lisäksi muistus tapahtumakalenteriexcelin 

käytöstä, jos mietityttää, onko jonain päivänä sovittuna tapahtuma. 

13. MiSo 

Vujukortit ja luonnos yhdenvertaisuussuunnitelmasta – Vilma  

HYY-appi – Julia  

Tapahtumamuistilistan suunnittelun aloittaminen – Hallitus  

50-v merkkien tilaus – Ossi  

Unisport rahajuttujen selvittäminen – Leo  

Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma, Kirsi   

14. Kokousnostot  

-Saadun sähköpostin pohjalta käytiin keskustelua yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisesta ja 

todettiin sen vaativan tarkentamista ja päivittämistä 

-Tapahtumien järjestäjille tehdään yhdenvertaisuutta parantamaan ja järjestämistä helpottamaan 

muistilista, jonka avulla voi tarkistaa, onko kaikki järjestämisen osa-alueet huomioitu 

-Marraskuun aikana on tulossa tietoa ensi vuoden aktiiviviroista! 

15. Seuraavat kokoukset  

15.1 Hallituksen kokous  

Sovitaan seuraava kokous 1.11. klo 16.45. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.04. 

 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Nov 1, 2021 10:18 GMT+2)
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