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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 
 
 
PAIKKA: Geopiste 
AIKA: 7.10.2016 klo 17 
LÄSNÄ: 
Aino-Maija Määttänen 
Toni Ruikkala 
Roosa Puumalainen 
Outi Seppälä 
Janni Honkavaara 
Anni-Maria Räsänen 
Elisa Hanhirova 
Taneli Pärssinen 
Jessika Isomeri 
Hanna Berg 
Iiris Vilo 
Sakari Sarjakoski 
Jasmiina Myllys 
Kaisa Juntunen 
Sampo Vesanen (saapui kohdassa 6) 
Ilppo Soininvaara (saapui kohdassa 8.3) 
Yht.16 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 17.04. 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 
3. Esityslistan hyväksyminen  
Lisättiin esityslistaan kohdat 12.2 aktiiviksi liittyminen kesken vuoden ja 12.3 kangaskassit. 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutosten jälkeen. 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5. MiSo  

  

- Kevään kahvimaksut (Roosa) – Työn alla. 

- Ympäristömäärärahan toimeenpano (Toni, Roosa) – Työn alla. 

- Järjestövalokuva (Toni) – Tehty.  

- Inventaario haalarimerkeistä (Roosa ja Aino-Maija) – Työn alla. 
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- Think Fest –kahvio 8.10. EGEA:n ja Resonanssin kanssa (Sanni) – Työn alla (Jasmiina ja Sanni) 

 

 
6. Ilmoitusasiat 
6.1. Virkojen esittelyt fukseille 
Esiteltiin lyhyesti läsnäolijoiden virat ja niihin kuuluvat tehtävät läsnäoleville fukseille. 
6.2. Kumpulasitsit 15.11. 
Kumpulasitsit järjestetään tänäkin vuonna, alustavasti 15.11. Lisätietoa on tulossa myöhemmin 
Matlun suunnalta. 
6.3. Laitoskahvit 
Laitoskahveista ollaan oltu yhteydessä laitoksen kanssa ja asia etenee. Ehdotetaan laitoskahveille 
päivämääriksi 14.10., 16.10. tai 17.10., tai vaihtoehtoisesti jotain päivää tätä seuraavalta viikolta. 
Kaisa koordinoi.  
6.4. Laitospesis siirretty keväälle 
Laitospesis on siirretty keväälle henkilökunnan pelaajien vähyyden vuoksi. 
6.5. Geopisteen varauskalenteri muuttunut sähköiseksi 
Geopisteen varaaminen tapahtuu nykyään sähköisesti Outlookin kalenterin kautta. 
6.6. Tiedekunnan pikkujoulut 9.12. 
Tiedekunnan pikkujouluihin tarvitaan järjestäjien avuksi seitsemän vapaaehtoista MaO:laista. 
Tehtävään lupautuivat Jasmiina, Sakari, Toni, Outi, Roosa, Marisofia ja Kaisa. 
 
7. Posti 
Postiin on tullut Geolehden ja Helsingin sanomien laskut, biologian ja maantieteen opettajien liiton 
julkaisu Natura, sekä Amnesty International -lehti. Postiin on tullut myös kutsu kahdelle Myy Ry:n 
55-vuotisjuhliin 18.11. Päätettiin, että vuosijuhliin lähtee MaO:lta edustamaan Aino-Maija 
Määttänen ja Outi Seppälä. 
 
8. Talousasiat 
8.1. Tilin saldo 
Tilin saldo on 3653 euroa. 
8.2. Talletus tilille käteiskassasta 
Sovittiin, että talletetaan tilille käteistä rahaa. 
8.3. Loppuvuoden budjetin tarkastus 
Tarkastetaan loppuvuoden budjetti ensi viikon alussa. 
8.4. Taloudellinen tilanne 
Taloudellinen tilanne on hyvä. 
 
9. Vastaavat 
Mantu-vastaava: Mantuja on ilmestynyt yksi tänä syksynä (Pienen punaisen lisäksi), toinen on 
tulossa. Vuosikokouksessa valitaan Ilppolle seuraaja Mantun päätoimittajaksi. 
 
Retkivastaava: Retkivastaavien työ alkaa olla päätöksessä. Kuma- ja lumaretki sekä Lapinvaellus 
ovat takana ja sujuivat hyvin. Selvitetään tuen hakeminen ensi vuoden retkiä varten. Päätettiin, että 
ostetaan luma-retken vetäjälle Panu Lammille palkintokuohuviini. 
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Tuutorivastaava: Tapahtumat ja fuksitoiminta ovat sujuneet hyvin. 
 
Huvipäälliköt: MaO-Myy sitsit ovat hyvällä mallilla. 
 
Emännät: Hyvin pyyhkii. Soijamaidolla on ollut kova suosio. Päätettiin, että otetaan vegaaninen 
maito pysyvästi käyttöön kahvimaitovaihtoehdoksi. 
   
 
10. Opintoasiat 
10.1. Opintoterveiset 
Tänä keskiviikkona oli tärkeä kokous, jossa oli neljä opiskelijaedustajaa. Kokouksessa oli oltu 
pitkälti samoilla linjoilla opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan edustajien kesken muun muassa 
kenttäkurssien säilyttämisestä ja tulevien koulutusohjelmien sisällöistä. Johtoryhmiin valitaan 
vuoden alusta lähtien vakituiset jäsenet. Alustavasti puhetta on ollut neljän vuoden mittaisista 
kausista. Päätettiin, että ehdotetaan kuitenkin opiskelijajäsenten kauden kestoksi kaksi vuotta. 
Johtoryhmiin otetaan 8 henkilökunnan edustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa. Johtoryhmä on yhteinen 
kandi- ja maisteriohjelmiin. Kaisa informoi näistä ja laittaa viestiä MaO:n opintotyöryhmää koskien. 
10.2. Palaute 
Palautetta ei ole tullut. 
 
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 
11.1. MaO:n ja Matrixin pomppuexku? 
Yhteisestä ekskursiosta Matrixin kanssa on ollut alustavaa puhetta Rush trampoliinipuistoon 3.11. 
tai 4.11. Asiaa selvitellään vielä Matrixin puolelta (Jasmiina). 
11.2. Fuksisitsit 11.10. 
Tulossa Kivipihalla. MaO hoitaa osallistumismaksut ja tarjoilut. 
11.3. MaO-MYY –sitsit 13.10 
Tulossa Viikissä. MYY ry toimii sitsien pääjärjestäjänä. 
11.4. Fuksimökki 21.-23.10. 
Tulossa. Ilmoittautuminen on auennut fukseille ja tuutoreille tänään. 
11.5. KJYR ’16 29.-31.10 
Tulossa, ilmoittautuminen on käynnissä. 
11.6. Kesä keskellä talvea ja Top Gun –saunailta 26.11. 
Järjestetään samana päivänä ja pidetään yhteiset jatkot ennalta määrätyssä paikassa. Top Gun -
saunaillasta vastuun ottaa Sakari ja Sampo. Kesä keskellä talvea –illasta päävastuun ottaa Janni 
ja Sirje. Illat pidetään alustavasti 26.11. 
11.7. Laitossitsit 4.12. 
Sitsit ovat tulossa alustavasti Alinassa 4.12. 
11.8. Pikkujoulut 11.12. 
Pikkujoulukokous fuksien kanssa tulossa (Jasmiina ohjeistaa). 
11.9. Hallituskaronkka 17.12. 
Mikäli kattosauna Sivistys on vapaana, pidetään hallituskaronkka siellä 18.12. 
11.10. Vuosikokous 14.12. 
Vuosikokous pidetään 14.12 klo 18 Mannerheim-salissa. 
11.11. Think Fest kahvio 8.10. 
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Järjestetään huomenna klo 11-14. MaO:n ja EGEA:n edustajat tarjoilevat tiedekahviossa 
vohveleita.   
11.12. Käytävävohvelit 10.11. 
Tulossa 10.11. 
11.13. Kähminnät 
Kähminnät pidetään alustavasti 16.11. Hiekkalaatikolla klo 16. Kaikkien virkojen haltijoiden tulee 
päivittää virkatestamenttinsa dropboxiin 9.11. mennessä. 
11.15. Menneet tapahtumat; Fuksiaiset, Fuksiseikkailu, Luma-retki, Aktiivimökki, Limeksen appro, 
Elokuvailta 
Fuksiaisiin (25.9.) osallistui 88 henkilöä ja HYY:n fuksiseikkailussa (28.9.) MaO:n rastilla kävi 
yhteensä 196 henkilöä sisältäen rastien pitäjät. Lumaretkellä (30.9.) osallistujia oli 51, aktiivimökillä 
(30.9.-2.10) 14, Limeksen Approssa (5.10) 53, sekä MaO:n kulttuurivastaavan elokuvaillassa 
(1.10) 4 osallistujaa. 
 
 
12. Muut esille tulevat asiat 
12.1. Syyspostin palauteen kooste 
Käytiin läpi aktiivimökillä puretun syyspostin palautteen kooste.  
Palautteesta ilmeni, että yleisessä kommunikoinnissa sekä tapahtumien mainostuksessa olisi 
edelleen parantamisen varaa, joten nämä otetaan kehityskohteeksi järjestön ja hallituksen 
toiminnassa. Päätettiin, että tulevalle uudelle hallitukselle pidetään koulutuspäivä. Tiedon siirtoa 
sekä yleistä jatkuvuutta hallitusten välillä edesautetaan Trello-sovelluksen avulla. Myös 
virkatestamentteja parannellaan informatiivisemmiksi. Positiivista palautetta oli annettu mm. 
fuksitoiminnasta, joka on järjestöllä koettu hyväksi ja toimivaksi ja josta halutaan pitää hyvää huolta 
myös jatkossa. Ilmapiiri hallituksessa on koettu helposti lähestyttäväksi ja positiiviseksi. Kuluneena 
vuonna on myös lisätty yhteistyötä eri järjestöjen välillä. 
 
12.2 Aktiiviksi liittyminen kesken vuoden 
Mainostetaan aktiiviksi liittymisestä myös kesken vuoden erilaisten työryhmien kautta. Tällaisia 
ryhmiä ovat MaO:n opintotyöryhmä MOT, Huvityöryhmä ja Mantu-lehden tekijät. 
12.3 Kangaskassit 
MaO:n omien kangaskassien painattamiseksi ja tilaamiseksi on selvitelty ekologisten 
kangaskassien hinnastoja. Kappalehinta tällaisissa kangaskasseissa liikkuu tiedustelujen 
perusteella n. 2,5-3 euron välillä. Asian selvittelyä jatketaan (Toni). 
 
 
13. MiSo 

- Kevään kahvimaksut (Roosa) 

- Ympäristömäärärahan toimeenpano (Toni, Roosa)  

- Loppuvuoden budjetin tarkistus ja inventaario haalarimerkeistä (Roosa ja Aino-Maija) 

- haalaritilaus (Outi) 

- Kangaskassi (Toni) 

- Virkatestamenttien päivitys dropboxiin, deadline 9.11. (kaikki virkojen haltijat) 

- Kähminnät 16.11. Hiekkalaatikolla klo 16, mainostetaan (Toni, kaikki) 
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- Mainostus aktiiviksi liittymisestä (myös kesken vuoden voi liittyä: MOT, Huvityöryhmä ja Mantu) 

(Toni, Kaisa, Elisa, Jasmiina ja Ilppo) 

- MaO:n-Matrixin pomppueksku (Jasmiina) 

- Laitoskahvien päivämäärä (Kaisa) 

- Pikkujoulukokous ja pikkujoulujen delegointi (Jasmiina) 

- Hallituskaronkan tilan varaus 18.12. (Aino-Maija) 

 
14. Seuraavat kokoukset 
14.1. HalKo 
Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.10. klo 18 Klusterin kokoushuoneessa. 
 
15. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56. 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Aino-Maija Määttänen, puheenjohtaja  Marisofia Nurmi, sihteeri 

  
 

 


