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1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.29. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 6.4 ja 11.11, kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 



Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 29.11.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

Vuosikokouksen toimintatavoista infoaminen – Julia   Hoidettu 

Meridiaanin kortti – Vilma      Hoidettu 

Aktiividriven järkkäily – Kirsi, Julia, Vilma     Hoidettu 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Kaksi uutta jäsentä, hyväksytään jäseniksi. 

6.2 Vuoden 2022 toimijat valittu! 

Uudet toimijat on valittu. 

6.3 HYYn uudet jäsenluettelolinjaukset 

Uusista linjauksista tuli sähköpostia, jäsenrekisteriin tulee vuoden 2022 aikana päivittää jäsenten 

opiskelijanumerot. 

6.4 Yhdenvertaisuus kartoituskokeilu 

Ehdotus yhdenvertaisuuskartoituskokeilusta tuli, uudelle hallitukselle ja halukkaille vanhoille 

hallituslaisille pidetään työpaja helmikuun alussa. Työpajan sisältö tarkentuu myöhemmin. Pajan 

pohjalta toteutetaan yhdenvertaisuuskysely. 

7. Posti 

Laskuja ja kortteja on tullut. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 12 574,37 €. 

Egean tilillä on 646,25 €. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

8.3 Kuitittomien kulukorvauksien hyväksyminen 

Hyväksytään kaikki tulleet kuitittomat kulukorvaukset. 

8.4 Vanhojen siirtosaamisten poistaminen  

Kyseessä on maksut, joita ei ole maksettu tilikauden aikana, osa tiedoista on useamman vuoden 

vanhoja. Harkinnan mukaan voisi poistaa vanhimpia, epämääräisiä maksuja, joita ei tulla saamaan, loput 

karhutaan. 



9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Ei palautetta. 

10. Vastaavat – kuulumiset ja kiitokset!  

Puheenjohtaja: Ihan hyvää kuuluu, kiva kun saatiin toimijoita ensi vuodelle. Vielä on vähän 

puheenjohtajan velvollisuuksia hoidettavana, kiitokset hallitukselle vuodesta. 

Sihteeri: Hyvää kuuluu, paljon kouluhommia jäljellä, mutta kohta lomalle. Kiitos hallitukselle ja aktiiveille 

vuodesta. 

Taloudenhoitaja: Hyvää kuuluu, kiitos kaikille. 

Tuutorivastaava: Kiitos tämän vuoden ja ensi vuoden toimijoille. Kuuluu ihan hyvää, kandisemma kohta 

pakettiin. 

Työelämävastaava: Kiitos, oli kiva vuosi, harmi että keväällä oli koronaa, mutta syksyllä onneksi kirittiin.  

Kv-tuutori-Riina: Yhteinen Whatsapp-ryhmä tehty vaihtareille ja muille, saa liittyä, jos haluaa. 

Vaihtareiden pikkujoulut pidettiin juuri. Kiva päästä lomalle. 

It-vastaava: Ihan hyvää kuuluu, kiitos tämän vuoden ja viime vuoden toimijoille. Kandi tällä viikolla 

pakettiin. 

Kulttuurivastaavat: 

Elina: Tosi hyvin menee, tuli vaan viimeiseen kokoukseen fiilistelemään. 

Somevastaavat: 

Sarianna: Viimeiset koulujutut vielä ja lomalle. Toivottavasti pian paranee syksyn kestäneestä flunssasta. 

Kiitos kaikille tästä vuodesta. 

Tapio: Kiva aktiivivuosi takana, koulu vähän väsyttää, mutta kohta lomalle. 

Rosa: Kirjoitti neljää esseetä samaan aikaan viime yönä, mutta enää viimeinen tentti ja sitten lomalle. 

Heta: Lomalle pian, kiitos syksystä, ensi vuotta innolla odottaen. 

Tia-Maria: Kaikki energiat käytetty, kiitos tuutorit, kivaa ja jännää päästä ensi vuonna hommiin. 

Leo M.: Ensi vuotta ja lomaa odottaen, kiitos tasapuolisesti kaikille. 

Salla: Ihan kivaa kuuluu. 

Opintovastaava: Melkein lomalla, töissä vaan joulun aikaan. Kiitos kaikille vuodesta, kiva porukka oli. 

Liikuntavastaava: Alun koronajutut vähän hidasti viran hommia, mutta syksyllä on päässyt kunnolla 

hommiin. Kiitos reippailemassa käyneille ja hallitukselle ja onnea uudelle. 

Huvipäällikkö: 



Hyvin voi, kiitos kaikille. 

Varapuheenjohtaja: Ihan hyvää kuuluu, vuosikokous jännitti tekniikan osalta. Hyvä seuraaja on saatu ja 

kohta on perehdytys. Kiitos mantsalaisille. 

Valokuvausvastaava: Hyvin menee, on mukana Matlun ja Limeksen hallituksissa ja MaO:n tapahtumissa 

mukana ensi vuonna. Kiitos kaikille. 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat: Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.(osallistujia 37), Vuosikokous 7.12. 

(osallistujia 72), EGEA:n Suomi Weekend Oulussa 10.-12.12. (osallistujia 3) 

11.2 Työelämäilta 16.12. 

Torstaina kello 17, kiva tapahtuma tulossa, koronapassi on käytössä. Luvassa paneelikeskustelu ja 

herkkuja. 

11.3 Matlun hallituksenvaihtositsit 18.12. 

Uudesta hallituksesta on osallistujia. 

11.4 Haalaribileet 22.1. 

Tulossa, Facebook-tapahtuma on jo tehty. 

11.5 Joulu/tammisauna 29.1. 

Tila on varattu, pidetään Sivistyksellä, infoa tulossa myöhemmin. 

11.6 Hallituksenvaihtokaronkka 5.1. 

Päivä on sovittu ja tila varattu. Uusi hallitus järjestää, mutta apua saa pyytää, jatkot ovat avoimet. MaO 

voi maksaa max 300 euroa sen puitteissa, mitä tarvitaan, osallistumismaksu on noin 3-5 euroa. 

11.7 Hallitusseminaari 7.1. 

Uuden ja vanhan hallituksen tapahtuma, jossa selvitetään hallituksen tehtävät ja roolit. Pidetään 

iltapäivällä. 

11.8 Alina-vuoro 6.2. 

Voidaan käyttää esimerkiksi aktiivitapahtumaan iltapäivällä ja illalla avoimiin bileisiin. Selkenee 

myöhemmin. 

11.9 KOOMA 

Aloitetaan edistäminen ensi vuoden puolella. 

11.10 Muita kevään tapahtumia 

Tapahtumia on tulossa: laskiainen, vujut, sitsit maanmittareiden kanssa, vappu ja mahdollisesti 

tutkijailtama. 

11.11 Haalarimerkkiompelua 



Haalaribileiden jälkeen, Facebook-tapahtuma tulossa. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Klusterin siivousvuoro viikolla 51 

Kysellään avuksi kaikkia kynnelle kykeneviä aktiiveja. 

12.2 MaO-paidat 

Saapuvat aikaisintaan ensi maanantaina, maksujen vahvistamisessa kesti aikaa. Vaihtareille pitää laittaa 

viestiä paidan saamisesta, koska osa saattaa ehtiä jo lähteä pois Suomesta. 

13. MiSo 

MaO-paita -info & Klussesiivoukseen apukäsiä – Julia 

Kooma kickstart muistutus – Elias 

14. Kokousnostot 

-Hallitus lähettää kaikille jouluiset terveiset ja toivottaa onnea ensi vuoden toimijoille. Kiitos tästä 

vuodesta! 

-Loppuvuoden kirsikkana kakussa: aktiividrive on järjestetty uuteen uskoon. 

15. Seuraavat kokoukset  

Ei seuraavia kokouksia. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.48. 

 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Jan 26, 2022 15:27 GMT+2)
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