
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 
PAIKKA: Geopiste, Physicum 

AIKA: 15.11.2021 klo 16.30 
LÄSNÄ:  

Julia Salmi 

Iiris Turunen 

Ilari Leino  

Vilma Kaukavuori 

Leo Niemi 

Siiri Saloranta 

Elias Hirvikoski 

Kirsi Ylinen 

Erkki Järvinen 

Emma Taalikka 

Ossi Hentunen 

Riina Korhonen 

Sirkku Pieniniemi 

Tia-Maria Liljeroos 

Elina Huhtinen 

Tapio Turpeinen 

Pasi Okkonen 

Paola Stenvall 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.35. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 6.4, 6.5, 8.3, 11.20, 11.21 ja 12.3 kokouksen 

työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 1.11.) pöytäkirja. 

5. MiSo 



Muistutus sohvien siivoamisesta – Elias  Hoidettu 

Info virkojen esittelytapahtumasta aktiiveille – Julia  Hoidettu 

Esittelytapahtuman IG-osion aikatauluttaminen – Sarianna  Hoidettu 

Reippailijapaitojen tilauksen aloittaminen – Leo  Hoidettu 

Tapahtumamuistilistan suunnittelun aloittaminen – Hallitus/Vilma  Hoidettu  

Luonnos yhdenvertaisuussuunnitelmasta – Vilma  Hoidettu   

Aktiividriven järkkäily – Vilma, Kirsi, Julia   Kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 

6.2 HYYn vastaus selvityspyyntöön fuksiaisten tapahtumista 

HYY:ltä tuli hallituslistalle päätös selvityspyyntöön ja se luettiin kokouksessa. Päätöksessä todetaan, että 

tapahtumat eivät anna aihetta hallinnollisiin sankitoihin. Yhdenvertaisuustoiminnan kehittäminen jatkuu 

päätöksen ehdotusten pohjalta. 

6.3 Klusteri avautunut normaalikäyttöön 

Marraskuun alusta alkaen Klusteria on saanut käyttää normaalisti ilman varauksia, joten sitä kannattaa 

hyödyntää. Avaimellisten tulisi hakea avain ja tutustua klussen sääntöihin. 

6.4 Vujulahjat 

Ainejärjestömme sai paljon kivoja lahjoja, muiden muassa kaksi vapaavalintaista lehteä vuodeksi 

koulutusohjelman kustantamana. 

6.5 Uudet laulukirjat saapuivat! 

Uudet laulukirjat saapuivat juuri sopivasti vujuja edeltävänä perjantaina ja sisällysluettelot olivat 

toivotunlaiset. Laulukirjan tilanneista on lista tallessa, joten kirjat voidaan jakaa sen mukaisesti niille, 

jotka eivät olleet vujuilla. 

7. Posti 

Kolme korttia on tullut, Amsterdamista, Münchenistä ja Barcelonasta. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 46 214,76 euroa. 

Egean tilillä on 651,24 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 



8.3 Taloudenhoitajan tulostuskulujen hyväksyminen 

Kulukorvauslappuja pitää tulostaa lisää, taloudenhoitaja hoitaa tulostuksen. Myönnetään tähän viisi 

euroa. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

1. saatu palaute: Toivoisin liikuntainfoihin parannusta. Viime aikoina seuraavan päivän pelien 

ilmoitukset ovat tulleet harmillisen myöhään liikuntainfoon, jolloin on hankala reagoida sekä seurata 

sitä, saadaanko pelit järjestettyä vaiko ei. Täten toivon, että info tulisivat vielä inhimilliseen aikaan, eikä 

esim. klo 11 aikaan illalla. 

Hallitus vastaa: Palaute on tullut perille ja jatkossa ilmoitetaan aiemmin. Lisäksi käytiin keskustelua siitä, 

seuraako fuksit Facebookia tai niiden ilmoituksia ja pohdittiin, pitäisikö olla toinenkin kanava 

Reippailijoiden viestintään. Reippailijoiden Telegram-ryhmä perustettiin. 

2. saatu palaute: Kiitos siitä, että vujut olivat kokonaan vegaaniset! Oli hienoa, että vegaanisuus 

muistettiin myös juomien osalta. Sillä on iso vaikutus, kun 300 ihmistä syö vegaanisen aterian sekaruoan 

sijaan. Toivottavasti MaO toimii esimerkkinä ja jatkossakin järjestää vain vegaanisia tarjoiluja. Sillis ei 

tainnut olla vegaaninen vielä, mutta ehkä ensi vuonna!  

Hallitus vastaa: Kiitos palautteesta, ruoka oli hyvää! Sillis ei ollut vegaaninen säästösyistä, mutta onneksi 

vegaaninenkin vaihtoehto löytyi. 

10. Vastaavat 

Varapuheenjohtaja: Tosi hyvää kuuluu, hyvä fiilis jäi vujuista ja silliksestä, minisitsit silliksellä oli 

onnistuneet. Järjestöasiat tuntuu vievän vähän aikaa opiskeluilta. 

Kulttuurivastaavat: 

Elina: Hyvää kuuluu, paljon on opiskeltavaa. Kirjakerho kokoontui ja maolausilta on tulossa. 

Sirkku: Vujut oli kivat, kirjakerho oli kiva, hyvää kuuluu. Kohta on maolausilta. 

Taloudenhoitaja: Vuosijuhlien laskua odotellessa, loppuvuosi vähän stressaa viran kannalta, mutta kyllä 

se siitä. KJYR:iltä tullut tauti on loppumassa ja täydellinen taskuparkki tuli tehtyä Kumpulassa. 

Työelämävastaava: Ihan hyvin menee, sai uuden pankkikortin ja tilasi sillä ruokaa. Työelämäillan 

järjestämiseen kaivataan apua. 

Opintovastaava: Harmittaa, ettei kipeänä päässyt sillikselle, mutta olo on jo parempi. Kandisemma 

stressaa. 

Somevastaavat: 

Tapio: Tyytyväinen ja väsynyt, oli kiva kokea vujut. Hyvin sujuu, syksyn tapahtumien somepostaukset 

saatiin tehtyä. 

Huvipäällikkö: Risteilytaudista on selvitty, harmi ettei päässyt vujuille, ensi vuonna sitten. Sillis oli kiva. 

Ihan hyvää kuuluu, nenäkannuun kun laittaa lämmintä vettä ja suolaa niin hengitystiet kiittää. 



It-vastaava: Toinen kokous tälle vuodelle, vuoden kuulumiset luvassa. Sähköpostilistan tarkastelua ja 

tavoitteena saada kandi kasaan tämän kuun aikana. 

Kv-tuutori-Riina: Ihan hyvin menee, töitä ja opiskelua, vujut ja sillis oli kiva. Vaihtareiden kanssa menee 

kivasti, toivottavasti saadaan heitä mukaan toimintaan. 

Liikuntavastaava: Ihan hyvää kuuluu, tapahtumia tulossa ja reippailijapaitatilaus on tulossa. Gis-juttuja ja 

ensi vuonna kandia. 

Retkivastaavat: 

Ossi: Viran puolesta ei kuulu enää mitään, velvollisuudet on hoidettu. Henkisesti loppu ja pitäisi aloittaa 

kandia, kyllä se siitä. 

Paola-tuutori: Ihan hyvin menee, tapahtumatestamentti fuksitapahtumista pitäisi kirjoittaa. Kerrankin 

on tehnyt tehtäviä ennen deadlinea. 

Tia-Maria: Hyvää kuuluu, KJYR ja vujut oli kivat. 

Tuutor/Egeavastaava: Ihan hyvää kuuluu, opiskelijahaalareihin on laitettu tilaus. KJYR:illä, vujuilla ja 

silliksellä oli ehkä eniten ihmisiä, mitä on nähnyt tapahtumista ja tuli sellainen olo, että omat hommat 

vaikuttavat. 

Tilamestarit: 

Erkki: Ihan hyvin menee, vujut oli hauskat, paikka oli siisti. KJYR meni vähän sumussa. 

Sihteeri: Hyvin menee, väsyttää ja paljon tekemistä, mutta kyllä se siitä. Vujut oli siistit. 

Puheenjohtaja: Hyvää kuuluu, vujujen järkkäilyn jälkeen olo helpottui. Oli kivaa ja kiva nähdä vanhoja 

mantsalaisia. MaO-paitatilausta on korjailtu. 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat: Käytävävohvelit 3.11.(osallistujia 103), Egea X lautapeli-ilta 4.11. (osallistujia 

37), Kumpula Think Company Community Night 4.11. (osallistujia 0), KJYR 6.-8.11. (osallistujia 150), 

Kirjakerhon tapaaminen 10.11. (osallistujia 11), Osastokahvit 11.11.(osallistujia 85), MaO:n vuosijuhla 

13.11.(osallistujia 272), Sillis 14.11.(osallistujia 159) 

11.2 Tiedekuntasauna 16.11. 

Tulossa, opintovastaava Siiri osallistuu, jos pystyy. Aktiivichatistä voisi kysyä muita kiinnostuneita. 

11.3 MaO:n aktiivivirkojen esittelytapahtuma 23.11. 

Tulossa, testamentit tulee päivittää 21.11. Jos koronan takia on tehty jotain eri tavalla, niin vanha tapa 

tulee jättää myös testamenttiin. Aktiivien tulisi tulla paikalle esittelyiltaan, mutta jos ei pääse, niin 

puheenjohtajalle voi lähettää viran esittelytekstit. 

11.4 MaO:n kaverisitsit 24.11. 

Tiistaina 16.11. alkaa ilmoittautuminen kello 12, kaikki halukkaat mantsalaiset pääsevät, kavereita niin 

paljon kuin mahtuu. 



11.5 HYYn tilinpäätösilta 24.11. 

Taloudenhoitaja Emma on menossa. 

11.6 MaO X MK maolausilta 25.11. 

Täynnä, varalle voi ilmoittautua. Linkit löytyvät Facebookista ja sähköpostista. 

11.7 Pikkujoulut 28.11. 

Tulossa on ja teema on kuulemma kiva. Laskuri löytyy Sohvien liitutaululta ja vihjeitä on tulossa. 

11.8 Toiminnantarkastajakoulutus 30.11. 

MaO:n toiminnantarkastajia on infottu, osallistuvat, jos kokevat tarpeelliseksi. 

11.9 Kumpulan potentiaali 9.12. 

Tulossa on, vanhat rannekkeet pitää etsiä. 

11.10 Kronos ry:n vuosijuhlat 11.12. 

Ilmoittautuminen 29.11. asti auki, aktiivichatistä kysellään kiinnostuneita. 

11.11 Tähtiretki 30.11. 

Tulossa, voisi tehdä Facebook-tapahtuman. 

11.12 Kampuksen henkilökunnan pikkujoulut 3.12. 

8 nakkeilijaa menossa ja heidät on ilmoitettu eteenpäin. 

11.13 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.  

Ilmoittautuminen on auki, osallistutaan ainejärjestönä kulkueeseen, joka alkaa viideltä. 

11.14 Vuosikokous 7.12. 

Tänään tullut Facebook-tapahtuma. Kokousta edeltää cocktail-tilaisuus. Keittiömestarit hoitavat 

tarjoilut.  

Virallisten dokumenttien lukemisesta käytiin keskustelua, sillä niiden lukeminen on koettu aikaa 

vieväksi. Ehdotettiin niiden valmistelua etukäteen ja ainoastaan hyväksymistä kokouksessa. Todettiin, 

että tämä on liian myöhäistä, mutta dokumentit voidaan jakaa aktiivichattiin kommentteja varten, jotta 

läpikäyminen kokouksessa nopeutuu. 

11.15 Työelämäilta 16.12. 

Tulossa, työelämävastaava saa apua järjestämiseen. 

11.16 Meridiaani ry:n vuosijuhla 17.12. 

20-vuotisvujut, pidetään Alina-salissa, yksi paikka on varattu meille. Ilmoittautuminen loppuu 22.11., 

kysellään aktiivichatistä kiinnostuneita. 

11.17 Joulusauna 



Perinteisesti pidetty Sivistyksellä. Kiinnostusta on, mutta paikka on täyteen varattu. Keskusteltiin 

siirtämisestä ensi vuoden alkuun. Ei myöskään haittaa, jos sauna jää järjestämättä. 

11.18 Haalaribileet 

22.1. Paisteessa, varattu 17-23 ja otettiin lisätunti. Kustantaa 659 euroa, voisi varata pian. Mikäli 

rahallisesti on tiukkaa, voidaan esimerkiksi kehäratarallin jatkoista ottaa pieni maksu. 

11.19 KOOMA 

Alina-vuoro on, joten suunnittelun voi aloittaa. 

Tässä välissä: Erittäin epävirallinen Reippailijatapahtuma voisi olla esimerkiksi 4., 10. tai 11.12. 

11.20 EGEA:n Suomi Weekend Oulussa 10.-12.12. 

Tulossa on, tulkaa Ouluun. 

11.21 Jouluglögit 

Perinteinen joulutapahtuma, glögiä ja joulunaposteltavia Sohvilla, keittiömestareiden järjestämä. 

Selvitellään, onko aikaa järjestää tai voisiko yhdistää osastolta vujulahjaksi saatuun joulupuuroon. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Koronapassin käyttö MaO:n tapahtumissa 

HYY suosittelee järjestöille passin käyttöönottoa, yhdenvertaisuusnäkökulmasta on kuitenkin tarpeen 

miettiä ongelmakohtia. Kokouksessa pohdittiin näitä ongelmakohtia, esimerkiksi ei-EU-alueen vaihtarien 

tilannetta tai henkilöitä, jotka eivät voi ottaa kahta rokotusta. Nostettiin esille, että EU:n ulkopuoliset 

todennäköisesti ovat tietoisia, miten omassa tilanteessa tulee toimia. 

Passin käyttöönotto sai keskustelun jälkeen kannatusta, ja koronapassi päätetään ottaa käyttöön 

kaikissa tulevissa tapahtumissa, joihin ilmoittautumista ei ole vielä tehty. Tavoitteena on tarjota 

turvallisia tapahtumia. Tiedote päätöksestä tulee Facebookiin ja sähköpostiin. 

12.2 Haalaritilaus 

Sponsorit ovat maksaneet maksunsa, haalareiden hinnaksi tuli 15 euroa, fukseilta voisi pyytää maksut 

mahdollisimman pian. 

12.3 MaO:n hallitus mukaan yhdenvertaisuuskartoituskokeiluun? 

Alumnilta tuli viesti, jossa pyytää MaO:n hallitusta mukaan yhdenvertaisuuskartoituskokeiluun. Yritys 

tekee kartoituksia eri organisaatioille ja siihen sisältyy työpajaosuus. Ehdotus koskee ensi vuotta eli 

kokeiluun lähtisi seuraava hallitus tai edellinen, jos on halukkuutta. 

Tässä välissä: Kysytään, voisiko MaO:lla olla useampi yhdenvertaisuusvastaava. Keskusteltiin, että 

esittelyiltaa varten voi pohtia, kuinka monta virkaan sopii. Virka on sopinut varapuheenjohtajalle ja 

toisaalta vaarana voi olla, että virka jää sivuviraksi. Työtä kuitenkin on useammallekin. 

13. MiSo 

-Äänestys tilattavasta lehdestä – Iiris 



-KOOMA aluille – Elias  

-Joulupuuroista kysely ja laulukirjan maksuohjeet anna-kaisalle - Vilma 

-Aktiividriven järkkäily – Vilma, Kirsi, Julia   

14. Kokousnostot 

-Koronapassin käyttöönotosta MaO:n tapahtumissa päätettiin kokouksessa. Päätös on HYY:n suositusten 

mukainen. Ilmoitus asiasta on tullut Facebookiin ja sähköpostilistalle. 

-HYY:ltä on tullut päätös fuksiaisia koskevaan selvityspyyntöön. MaO:lle ei sen mukaan koidu 

tapahtumasta hallinnollisia sanktioita ja kehittämistä jatketaan päätöksen ehdotusten pohjalta ja tukea 

tullaan pyytämään myös HYY:n asiantuntijoilta. 

-50-vuotisvujut oli onnistuneet! Ainejärjestömme sai paljon kivoja lahjoja, muun muassa kahden lehden 

tilauksen sohville vuodeksi koulutusohjelmalta. 

-Vuoden jännittävimmät hetket lähenevät: aktiivivirkojen esittelyilta on ensi viikon tiistaina 23.11. ja 

vuosikokous 7.12. Molempiin löytyy Facebook-tapahtuma. 

15. Seuraavat kokoukset  

15.1 HalKo 

Sovitaan seuraava kokous 29.11. klo 17.00. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.54. 

 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Nov 29, 2021 14:51 GMT+2)
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