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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

PAIKKA:  Laitoksen kahvihuone 

AIKA:        11.02.2014 klo 18:00. 

LÄSNÄ:        Meri Lindholm (puheenjohtaja) 

Ilppo Soininvaara (taloudenhoitaja) 

Niklas Aalto-Setälä (liikuntavastaava) 

Aleksi Rikkinen 

Tommi Hautala (tutorvastaava) 

Sampo Vesanen (fuksivastaava) 

Aliisa Priha (opintovastaava) 

Martta Pirttioja (varapuheenjohtaja) 

Aleksi Rautio (isäntä) 

Hertta Lehvävirta (huvipäällikkö) 

Tiia Määttä (emäntä) 

Nina Nordblad 

Toni Karvonen (poistui kohdassa 7) 

Noora Nuutinen (poistui kohdassa 7) 

Miran Hamidulla (poistui kohdassa 7) 

Yht. 15 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Meri Lindholm avasi kokouksen kello 18:10. 
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2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohta 9.1 palaute. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Ei hyväksytty pöytäkirjaa sihteerin sairastapauksen vuoksi, hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

 

5. MiSo 

Laitoskahvit: viimeistään torstaina 30.1. lähetetään mainostusta (Aliisa). (tehty) 

Kevään tyttöjen illan teemaa pohditaan kyselyllä e-lomakkeella (Aliisa) (työn alla) 

Mainostetaan myös tärppiloota (Martta) (tehty) 

Ensi viikon tiistaina järjestetään klo 12:30 supassa tutor-info, mainostusta tulossa (Tommi ja Sam-

po) (tehty) 

Selvitetään onko Egealla oikeutta pelivuoroon (Tiitus) (tehty) 

Mittarisitsejä mainostetaan (Huvipäälliköt) (tehty) 

Isännät hakevat Epulta MaO:n lautapelit. Mainostusta tuloilla (isännät). (tehty) 

Tällä tai ensi viikolla tulossa e-lomake koskien kulttuurimaantieteen retkiä(huvipäälliköt) (tehty) 

Mainostetaan Matlun kyykkäturnausta (Huvipääliköt) (tehty) 

SUM ry:n työelämäilta 24.2. (Eppu) (työn alla) 

Sohvilla olevat kirjat ja vihkot käydään läpi ja lajitellaan (Emännät) (työn alla) 

Lasketaan seuraavaan kokoukseen haalarimerkkien määrä (Ilppo) (lasketaan myöhemmin) 

Perustetaan facebook-ryhmä uuden laulukirjan suunnittelulle (Meri)  
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6. Ilmoitusasiat 

6.1. HYAL:in esittäytyminen 

Toni Karvonen, Noora Nuutinen ja Miran Hamidulla olivat esittäytymässä ja kertoivat 

HYAL:n ja HYY:n toiminnasta.  

6.2. Kumpulan uusi tiedekuntajärjestö 

Toni Karvonen oli kertomassa Kumpulan uudesta tiedekuntajärjestöstä, jossa yhdisty-

vät aikaisemmat järjestöt Limes ja Matlu. Järjestö rakennetaan Limeksen pohjalle 

mutta sen rakenne ja nimi muuttuu, nimestä järjestetään kilpailu maaliskuussa. Tilat 

pysyvät entisellään. Todettiin että MaO lähtee mukaan uuteen järjestöön. 

6.3. Toiminnantarkastuksen palautteen käsittely 

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien kommentit, MaO sai pääasiassa hyvää palau-

tetta. Toiminnantarkastus hyväksytään kevätkokouksessa. 

 

7. Posti 

MaO on saanut kortin Atlas ry:ltä Oulusta. 

 

8. Talousasiat 

8.1. Tilin saldo 

Tilin saldo on noin kaksi tuhatta euroa. 

8.2. Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

 

9. Opintoasiat 

9.1. Sivuaineinfo 

Sivuaineinfo pidetään perjantaina 14.2. (Aliisa) Esittelijät on rekrytoitu ja diat lähetet-

ty opintovastaavalle.  
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9.2. Palaute 

Käsiteltiin palautetta koskien GIS-luokkien lukujärjestyksen laittamista Internetiin ja 

haalaribileiden informointia. Todettiin että luokkien lukujärjestyksistä huolehtiminen 

on laitoksen vastuulla eikä se kuulu MaO:n toimintaan. Sähköpostitiedotusta pyritään 

edelleen parantamaan (vastaavat). 

 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

10.1. Mittarisitsit 

Ilmoittautuminen on avattu, sitsit järjestetään 28.2. 

 

10.4. Vuosijuhlat ja sillis 

Pohdittiin avecien ottamiskäytäntöä vuosijuhlille. Vuosijuhlamestarit muotoilevat 

mainostuksen yhteyteen toiveen, että poika- ja tyttöystäviä suosittaisiin aveciksi otta-

misessa (Meri ja Nina). Todettiin, ettei hallitus mielellään voi olla töissä keittiössä tai 

tarjoilemassa. Päätettiin, että juhlien alkuun voidaan hankkia esiintymään Kallio, sak-

set, paperi -improvisaatioryhmä. 

 

10.3. Peli-ilta 

Peli-ilta järjestetään 18.2. (isännät). Budjetti on 20 euroa. 

 

10.4. Kulttuurimaantieteen retki 

Retken kohteesta on avattu e-lomake. Aikataulu pyritään lyömään lukkoon mahdolli-

simman pian. 

 

10.5. Helsinginkadun appro 

Lippuja on hankittu 63kpl. Ilmoittautuminen avataan ennen yksityistä lipunmyyntiä 

(Huvipäälliköt) 

 

10.6. Kumpulan ainejärjestöjen yhteiset sitsit 
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Sitsit järjestetään 23.3. Smökissä, MaO osallistuu järjestämiseen kattamisella. Puheen-

johtaja hoitaa mainostuksen ja ilmoittautumisen, joka aukeaa 23.2. sunnuntaina (Me-

ri). Sitsien hinta on 15 euroa. 

 

10.7. MaO:n ja Mittarien yhteiset bileet 

Todettiin, ettei juhlille ole ollut vielä paljoa kysyntää. Jos alumnitapahtuma ei toteudu, 

on Alina-varausta mahdollista hyödyntää yhteisbileisiin. Ollaan yhteydessä mittarei-

hin ja mietitään, missä muodossa bileet toteutetaan (Huvipäälliköt) 

 

10.8. Muut kevään tapahtumat 

Rusettiluiselu järjestetään 17.2. (liikuntavastaavat). 

Järjestetään keväällä vaihto-opiskeluinfo, johon pyydetään vaihdossa olleita opiskeli-

joita kertomaan kokemuksistaan (opintovastaava). 

Kehitetään työelämäinfoa (opintovastaava, YKL-vastaava). 

Käytävävohvelit järjestetään ajoissa keväällä, mainostusta ja rekrytointi (emännät). 

 

10.9. Menneet tapahtumat: opintoinfo, laitoskahvit. 

Opintoinfo 31.1. meni hyvin ja paikalla oli noin 40 opiskelijaa. Laitoskahvit 6.2. me-

nivät hyvin, paikalla oli noin 40 opiskelijaa ja yhteensä noin 80 laitoslaista. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1. Haalarimerkkitilanne 

Ei tiedossa. Lasketaan seuraavaan kokoukseen (Taloudenhoitaja) 

 

12. MiSo 

Lasketaan seuraavaan kokoukseen haalarimerkkien määrä (Ilppo)  

Huvityöryhmästä rekrytoidaan lisää henkilöluntaa vuosijuhlille (Huvipäälliköt) 
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Kevään tyttöjen illan teemaa pohditaan kyselyllä e-lomakkeella (Aliisa) 

Vuosijuhlamestarit muotoilevat ohjeet avecin ottoon niin, että tyttö- ja poikaystäviä suosittaisiin 
(Meri ja Nina) 

Sivuaineinfo pidetään perjantaina 14.2. (Aliisa) 

Vuosijuhlille buukataan esiintyjäksi Kallio, sakset, paperi -improvisaatioryhmä (Huvipäälliköt) 

Sähköpostitiedotusta pyritään edelleen parantamaan (Vastaavat) 

Peli-ilta järjestetään 18.2. (Isännät) 

Kulttuurimaantieteen retken ajankohta päätetään (Retkivastaavat) 

Helsinginkadun appron ilmoittautuminen avataan ennen yksityistä lipunmyyntiä (Huvipäälliköt) 

Hoidetaan yhteissitsien mainostus ja ilmoittautuminen (Meri) 

Ollaan yhteydessä mittareihin ja mietitään, missä muodossa MaO:n ja Mittarien yhteisbileet toteute-
taan (Huvipäälliköt) 

Järjestetään rusettiluistelu 17.2. (Liikuntavastaavat)  

Järjestetään keväällä vaihto-opiskeluinfo (Aliisa) 

Käytävävohvelit järjestetään ajoissa, mainostusta ja rekrytointia (Emännät) 

 

13. Seuraavat kokoukset 

12.1. Kevätkokous ja KuKo 

Kevätkokous ja Kuko järjestetään 25.2. laitoksen kahvihuoneessa. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:44. 

 

__________________                                        __________________     

Meri Lindholm                                                     Aliisa Priha 

Puheenjohtaja                                                      Varasihteeri  


