MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSENKOKOUS
Paikka: Maijulla, Kurkimäentie 19 C 23
Aika: 12.04.2014 klo 10:30.
Läsnä: Meri Lindholm
Martta Pirttioja
Ilppo Soininvaara
Tommi Hautala
Aliisa Priha
Johannes Nyman
Joose Helle
Tiia Määttä
Maiju Palosaari
Hertta Lehvävirta (saapui kohdassa 6.4.)
Yht. 10 kpl
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Meri Lindholm avasi kokouksen kello 10:30.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ja lisättiin kohta 6.9. tulostus mielenosoitus.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirjat kuukausikokouksesta 28.1., hallituksenkokouksesta 19.2.,
kevätkokouksesta 25.2. hallituksenkokouksesta 12.3. ja kuukausikokouksesta 25.3.
5. MiSo
Laulukirjan suunnittelukokous pidetään kuma-retken jälkeisellä viikolla. Doodlea tulee (Meri)
(tehty)
Selvitetään Maamittarikillalta tullut lasku (Hertta) (tehty)
Taloudellinen tilanne tarkistetaan kevään viimeiseen kokoukseen mennessä (Ilppo) (työn alla)
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Opiskelija-opettaja tapaamisen järjestäminen on työn alla. Kyselyä osallistujista ja ajankohdasta
tulossa (Aliisa) (tehty)
Kandi-info järjestetään mahdollisesti huhtikuun aikana (Aliisa) (tehty)
Tehdään e-lomake sulkapalloturnauksesta ja megazonesta (Niklas) (tehty)
Hallitusappron ilmoittautuminen toteutetaan e-lomakkeella (Meri ja Martta) (tehty)
Fuksibileiden alustavainfo tulossa (Huvipäälliköt) (tehty)
Keittiön siisteydestä jätetään viestiä (Meri) (tehty)
Jatkossa HYY:n matka-apurahan hakemisen hoitaa edellisen vuoden retkivastaava, lisätään
testamenttiin (Retkivastaavat) (työn alla)
6. Ilmoitusasiat
6.1. Matlun Megasuunnistus
MaO ei osallistu kyseiseen tapahtumaan järjestäjänä.
6.2. Haalarimerkkikilpailu
Kilpailuun on tullut 3 merkkiehdotusta tähän mennessä. Kilpailu päättyy viikolla 22.
6.3. Sohville hankittu mikroaaltouuni
MaO on saanut lahjoituksena mikroaaltouunin.
6.4. MaO:n pieni punainen kirja
MaO:n pieni punainen kirja menee taittoon lähiaikoina. Kaikki hallituslaiset tekevät
itsestään esittelyt ensi viikon keskiviikkoon mennessä.
6.5. MaO:n sulkapalloturnaus
Kaikki 12 paikkaa on täyttynyt.
6.6. Alina-varaukset
Ensi vuoden pikkujoulujen päivämääräksi on varmistunut 20.11. Fuksisitsien päivämäärästä
ei vielä ole varmaa tietoa.
6.7. MaO:n ylimääräinen klusterisiivous
Hesarin appron jälkeisenä torstaina. Kaikki vuosijuhlien jatkoilla olleet ovat velvollisia
menemään paikalle.
6.8. MaO:n liikunta
MaO:n reippailijat olivat futsal-sarjassa toisella sijalla.
6.9. Tulostus mielenosoitus
Tulostuskiintiöistä on tulossa mahdollisesti mielenosoitus, tarkoituksena saada muita
kattojärjestöjä mukaan. Ajankohta alustavasti huhti-toukokuun taitteessa.
7. Posti
Ei postia.
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8. Talousasiat
8.1. Tilin saldo
Tilin saldo on noin 3200 euroa.
8.2. Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.
9. Opintoasiat
9.1 Kandi-info
Kandi-info on 23.4. klo 10:00, selvitellään vielä paikkaa. Infoa tulossa kun tila on tiedossa.
(Aliisa)
Opiskelija-opettaja tapaaminen on mennyt hyvin. Opintovastaavan testamenttiin lisätään
gradu-infon järjestäminen. (Aliisa)
9.2. Palaute
Vuosijuhlien palaute:
Improryhmän esitys oli liian pitkä. Esityksen olisi pitänyt olla 30 minuuttia mutta se venyi
yliajalle.
Silliksellä oli liian vähän ruokaa. Ensi vuonna varmistetaan että ruokaa riittää koko ajalle.
Vuosijuhlien laulunjohtaminen haluttiin pitää hallituslaisten vastuulla juhlien
rauhoittamiseksi. Ensi vuonna pohditaan tarkemmin kuinka pitkän aikaa laulunjohtajia
tarvitaan. Asia jätetään tulevien vuosijuhlamestareiden harteille.
10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1. Megamunaus
Mainostus on käynnissä, lipunmyynti on ensi viikolla ma, ti ja ke.
10.2. Vappu
Vapun baarikierroksen ohjelma alkaa olla valmiina. Kartan deadline on ensi viikon
keskiviikkona. Kierros alkaa klo 11:00 yhteiskuvalla Kumpulassa. Silliksen budjetti on 140
euroa.
10.3. Täyskaato
Keskiviikkona 28.5. Täyskaadosta tulossa mainostusta (Hertta)
10.4. Kesäpäivä
Kesäpäivää vietetään lauantaina 28.6.
10.5. Tyttöjen ja poikien illat
Poikien ilta ei ole edennyt. Tyttöjen ilta on luultavasti kokkaus- tai saunailta. Tyttöjen ilta
järjestetään alustavasti kesäkuun alkupuolella, tehdään facebook-ryhmä (Aliisa)
10.6. Menneet tapahtumat: Jääkausibileet, Kulttuurimaantieteen retki, Opettajaoppilastapaaminen.
Jääkausibileet: 40 alumnia, yhteensä 100 henkeä.
Kulttuurimaantieteen retki: 49 henkeä, tapahtumasta tulossa haalarimerkki (Tommi).
Opettaja-oppilastapaaminen: 4 opettajaa ja 6 opiskelijaa
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11. Muut esille tulevat asiat
11.1. Atlas ry:n Helsingin vierailu
Atlas ry on tulossa viikolla 46 13.päivä Helsinkiin.
12. MiSo
Hallituslaiset kirjoittavat esittelyt itsestään pieneen punaiseen kirjaan
Kandi-infosta tulossa tietoa kun tila on selvinnyt (Aliisa)
Opintovastavaan testamenttiin lisätään gradu-infon järjestäminen. (Aliisa)
Täyskaadosta ja kesäpäivästä tulossa mainostusta (Hertta)
Tyttöjen ilta järjestetään alustavasti kesäkuun alkupuolella, tehdään facebook-ryhmä (Aliisa)
Kulttuurimaantieteenretkestä tehdään haalarimerkki (Tommi)
13. Seuraavat kokoukset
13.2. KuKo
Tiistaina 29.4. klo 18:00 Oljenkorressa.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Meri Lindholm päätti kokouksen klo 11:54.

________________________________
Meri Lindholm
Puheenjohtaja
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Maiju Palosaari
Sihteeri
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