
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

PAIKKA: Geopiste, Physicum 

AIKA: 29.11.2021 klo 17.00 

LÄSNÄ:  
Julia Salmi 

Iiris Turunen 

Ilari Leino  

Vilma Kaukavuori 

Leo Niemi, saapui kohdassa 8.4 

Siiri Saloranta, poistui kohdassa 11.4 

Elias Hirvikoski 

Kirsi Ylinen, saapui kohdassa 8.4 

Erkki Järvinen 

Emma Taalikka 

Lotta Mattila 

Jonna Rönn 

Emma Ward, poistui kohdassa 11.1 

Pasi Okkonen 

Riina Korhonen 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.07 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohta 6.2 kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellinen kokouksen (KuKo 15.11.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

Äänestys tilattavasta lehdestä – Iiris   Hoidettu 



KOOMA aluille – Elias   Hoidettu 

Joulupuurosta kysely ja laulukirjan maksuohjeet Anna-Kaisalle – Vilma   Hoidettu 

Aktiividriven järkkäily – Kirsi, Julia, Vilma   Kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Kaksi uutta jäsentä, hyväksytään jäseniksi, tervetuloa. 

6.2 MaO ML-opiskelijayhdistyksen jäseneksi! 

MaO on hyväksytty ML-opiskelijayhdistyksen jäseneksi. 

7. Posti  

Avun maailma ja Terra -lehdet sekä kortti Kreetalta. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 44 760,08 euroa. 

Egean tilillä on 651,25 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

8.3 Tulostuskulujen korvaaminen 

Puheenjohtaja tulosti aktiivivirkojen esittelytapahtumaan virkatestamentteja 2,5 euron edestä. 

Hyväksytään tulostuskulujen korvaaminen. 

8.4 Egea-tilin lakkauttaminen  

Egean siirtyessä MaO:n alle, sille perustettiin oma tili. Tilin liittämistä MaO:n tiliin pohditaan, 

koska tilitä lähtee 5 euroa palvelukuluja joka kuukausi. Päätetään yhdistää tilit ja lisätä Egealle 

oma kohta ensi vuoden budjettiin. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

1. saatu palaute (tiivistetty): MaO:n viestinnän taso tuntuu olevan laskussa. Tapahtumista 

ilmoitetaan tosi myöhään ja edes perusspeksejä tapahtumista saa odotella turhan pitkään. 

Mielestäni myös esim. Telegram ei ole virallinen tiedotuskanava, vaan olisi asiallista ilmoittaa 

tapahtumista ja muista myös esim. s-postilistalla ja Facebookissa. Muistan ennen olleen 

enemmän "hypeä" ja muistuttelua tulevista tapahtumista, ennen kuin ne olivat lähelläkään. 



Hallitus vastaa: 

Hyvä palaute, tieto tapahtumista on kulkenut kokouksissa ja aktiivikanavissa, eikä tarpeeksi 

virallisia kanavia pitkin. Osa tapahtumista on tosin järjestetty nopealla aikataululla, joten 

viestinnän puute on ymmärrettävää. Sopivat ilmoittautumisajat ym. tulevat jatkossa löytymään 

tapahtumajärjestäjän abc-listasta, jatkossa viestitään paremmin. 

2. saatu palaute (tiivistetty): Toivoisin MaOn tulevista tapahtumista vähän parempaa viestintää 

kuin mitä viime aikoina on ollut. Nyt kun tapahtumia kerrankin on, niistä voisi tulla paljon infoa 

ja niitä saisi hypettää oikein kunnolla. 

Hallitus vastaa: 

Samoja ajatuksia kuin edellisessä palautteessa. Teeman miettiminen vei aikaa, mikä hidasti 

viestintää. Viestintä oli kattavaa lähempänä tapahtumaa.  

3. saatu palaute (tiivistetty): ISO miinus siitä, että lehtitilausäänestys on käynnissä vain 

Facebookissa! MaO:lla on runsaasti tiedotuskanavia Facebookin lisäksi, joissa äänestyksen olisi 

voinut hoitaa myös esimerkiksi lomakeäänestyksen avulla. Facebookin suosiminen näin isossa 

osassa mantsan viestintää on varsin kyseenalaista. 

Hallitus vastaa: 

Hyvä palaute, ei tullut vain silloin ajatelleeksi. Pidetään viestintäkanavat monipuolisesti 

käytössä. 

4. saatu palaute: Miksi MaO:n joulusaunaa ei tänä vuonna järjestetä? Vuoden paras 

tapahtuma... 

Hallitus vastaa: 

Järjestämiselle ei valitettavasti ole aikaa tai tilaa ennen joulua. 

Tässä välissä: siirrytään käsittelemään kohta 11.1 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1 Menneet tapahtumat: Tiedekuntasauna 16.11. (osallistujia 2), MaO:n aktiivivirkojen 

esittelytapahtuma 23.11. (osallistujia 49), Kaverisitsit 24.11. (osallistujia 74), HYYn tilinpäätösilta 

24.11. (osallistujia 1), MaO X MK MaOlausilta 25.11. (osallistujia 42), Pikkujoulut 28.11. 

(osallistujia 100) 

10.2 Tähtiretki 30.11. 

Tulossa tiistaina, toivotaan hyvää säätä. 

10.3 Kampuksen henkilökunnan pikkujoulut  

Siirrettiin helmikuulle, mietitään nakkeilijoita uudestaan silloin. 



10.4 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12. 

MaO osallistuu kulkueeseen, voisi tehdä tapahtumasta tiedotuksen ja lisätä linkin tapahtumaan. 

10.5 Vuosikokous 7.12. 

Tulossa tiistaina, tämän hetken rajoituksen eivät vaadi koronapassia tai muita toimia. Kokous 

päätetään kuitenkin toteuttaa etäosallistumismahdollisuudella koronatilanteen takia, vaikka 

tapa vaatiikin resursseja teknisen puolen hoitamiseen.  

Mahdolliset äänestykset tehdään e-lomakkeella, kokoukseen tarvitaan ääntenlaskijat ja henkilö 

seuraamaan Zoomia. Toimintaperiaatteet tulee tehdä mahdollisimman selviksi ennen kokousta. 

Keittiömestarit hoitavat tarjoilut. 

10.6 Kumpulan potentiaali 9.12. 

Siirretty ensi keväälle. 

10.7 Kronos ry:n vuosijuhlat 11.12. 

Ilmoittautuminen sulkeutui jo, ei osallistujia, muistetaan sähköisellä kortilla. 

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

Osallistujia mahtuu vielä mukaan. 

10.9 Työelämäilta 16.12. 

Facebook-tapahtuma on tehty ja ilmoittautuminen on auki, kaikki halukkaat mahtuvat. 

Vähintään 30 henkilöä tarvitaan, jotta saadaan isompi tila käyttöön. Panelistit melkein 

varmistuneet. Järjestetään Maria 01 -tilassa, apua saa antaa järjestämiseen. 

10.10 Meridiaani ry:n vuosijuhla 17.12. 

Ilmoittautuminen sulkeutui jo, ei osallistujia, muistetaan kortilla. 

10.11 Matlun hallituksenvaihtositsit 18.12. 

Tulossa, kaikille Matlun järjestöjen hallituksien jäsenille, sekä uusille että vanhoille. 

10.12 Haalaribileet 22.1. 

Tulossa on, tila on varattu ja maksettu, sponsoreita voidaan miettiä. Tilan hinta on 659 euroa. 

10.13 Joulusauna 

Tilaa saunalle on huonosti joulukuussa, varattiin sauna 29.1. vastaavaa tapahtumaa varten. 

10.14 Hallituksenvaihtokaronkka 

Varataan tila, kun uusi hallitus on valittu. Palataan asiaan ensi viikolla. 



10.15 KOOMA 

Aloitetaan varsinainen suunnittelu tammikuussa, vanhat suunnitelmat ovat tallessa. 

10.16 Joulupuurotilaisuus henkilökunnan kanssa / Jouluglögit 

Puuro peruuntui rajoitusten takia, jouluglögejä ei järjestetä. 

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Ympäristömääräraha 2021  

Ympäristömäärärahasta järjestettiin äänestys. Äänestys toteutettiin ympäristövastaavien 

toimesta Google Forms -kyselynä kokouksen osallistujille. Äänestyksen voitti John Nurmisen 

säätiö. 

11.2 Tapahtumajärjestämisen ABC 

Viime viikolla päiviteltiin, paljon tekstiä on jo saatu kirjoitettua. Tapahtumien järjestämisessä 

tärkeää on yhdessä tekeminen, listaan voi kirjoittaa asioita muistiin matalalla kynnyksellä. 

Dokumentit tulee olla helposti kaikkien järjestäjien saatavilla, aktiivitapahtumissa voidaan jakaa 

tieota ja päivittää dokumenttia. 

ABC-malli otetaan aktiivisesti osaksi järjestön toimintaa. 

11.3 Ranneketilaus 

Pohdittiin, pitäisikö MaO:n tapahtumiin olla ranneke, kun Musta Härkä alkaa sitä vaatia 

jatkossa. Päätetään tilata rannekkeita ja tilaus tehdään huvipäälliköiden budjetista. 

11.4 Yhdenvertaisuussuunnitelman läpikäynti 

ABC-mallin kanssa samassa tapaamisessa käytiin läpi päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Suunnitelma on hyväksytty viime helmikuussa ja sitä tarkasteltiin nyt uudestaan.  

Ehdotukset luettiin läpi ja muutoksista käytiin keskustelua. Hyväksyttiin ehdotus päivitetystä 

yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Suunnitelma jaetaan ja sitä voi kommentoida, kunhan ehdotus 

on valmiiksi muotoiltu. Päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytään vuosikokouksessa 

muutoksineen. 

12. MiSo 

Vuosikokouksen toimintatavoista infoaminen  – Julia 

Meridiaanin kortti – Vilma  

Aktiividriven järkkäily – Kirsi, Julia, Vilma    

13. Kokousnostot 



-Kokouksessa äänestettiin ympäristömäärärahan kohteesta ympäristövastaavien järjestämässä 

äänestyksessä ja kohteeksi valikoitui John Nurmisen Säätiö, joka suojelee Itämerta. 

-Tapahtumajärjestämisen ABC-malli on lähes valmis! Malli käytiin läpi kokouksessa ja se otetaan 

käyttöön tapahtumien järjestämisen tueksi valmistuttuaan. 

-Vuosikokous on 7.12. klo 18 Uudella ylioppilastalolla! Luvassa uusien aktiivien valitseminen 

sekä hyvää ruokaa ja juomaa. 

14. Seuraavat kokoukset  

14.1 Kuukausikokous 

Sovitaan seuraava kokous keskiviikkona 15.12. kello 17.15. 

Tässä välissä: Ostetaanko MaO:lle pesuaine, jolla hoidetaan pöytäliinojen pesu. Sovitaan 

ostaminen, ostaja voi täyttää kulukorvauslomakkeen. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.04 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Dec 15, 2021 17:01 GMT+2)
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