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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 
PAIKKA: Kauppalantie 30 A 7 

AIKA: 10.5. klo 15.30 

LÄSNÄ: Vivi Tarkka 

Iivari Laaksonen 

Jouko Lappalainen 

Jessika Isomeri 

Aku Suoknuuti 

Julia Viertola 

Tanja Palomäki 

Aino Aalto 

Olivia Halme 

Antti Nevalainen 

Sari Aroalho 

Eveliina Sirola 

Sakari Sarjakoski 

Roope Heinonen, saapui kohdassa 11 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.38 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään kuukausikokouksen (23.4.2018) kokouspöytäkirja. 

 

5. MiSo 

Saatavien määrä Sauna2, Iivari – tehty  

Ohje tapahtumamaksuista, Julia - tehty  
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Tarjottavien ostaminen Virosta, Julia – tehty. Mielipidettä kysytty HYYltä. voi ostaa 

Virosta, mutta on hankalaa saada kirjanpitoon, ja ei näytä hyvältä. Ehdotan, että ostetaan 

juomat Suomesta. Kannatetaan.  

Kahvi ja maito + lista keskustaan, Aku – työn alla. Kamat on mutta ei ole tiedotettu  

Kesäkirjasto, Tanja - tehty  

Hallitusesittely pieneen punaiseen – KAIKKI - tehty  

Haalarimerkkikisainfo, Julia - tehty  

Laulukirjojen lasku, Julia ja Outi – puoliksi tehty, supassa 56  

Suursitsi-ilmo, Julia - tehty 
 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Orientoivan viikon klusterivuoro 

Saimme vuoron tiistaille. Vuoron jakaa TKO-äly. 

 

6.2 Leppisasiat 

Viime kokouksessa käytiin meitä koskettavia asioita eikä kukaan MaOsta ollut paikalla. 

MaOn välinevaraston alaosa on tyhjennetty Kumpulan speksille. Kaappeja pitäisi vielä 

vähän siivota ja esimerkiksi vanhat Mantut on luultavasti mahdollista viedä Kumpulaan 

säilöön (esim. karttavarastoon). Julia kysyy henkilökunnalta. Mantut voisi myös skannata 

ja säilyttää drivessä/muistitikulla. Muistutuksena: jos leppätalovastaavista tai 

puheenjohtajistosta ei kukaan pääse kokoukseen, joku hallituksen jäsenistä on velvollinen 

menemään. 
 

6.3 Koripallovuoro 

Siirrettiin tiistaille klo 13-14. 

 

7. Posti 

Kumpulassa 

 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilin saldo on 4061,53€ 

 

8.2 Taloudellinen tila – maksujen karhuaminen kevätpuoliskolta? 

Taloudellinen tilanne on hyvä. Kahvimaksut hoidetaan pikaisesti, kun taloudenhoitajan 

tentit on ohi. Tapahtumamaksut katsotaan samalla. Näiden kahvimaksujen jälkeen voisi 

katsoa mitä on rästissä ja merkitä esimerkiksi miinukseksi. Periminen pitää katsoa 

tilanteen mukaan, esimerkiksi vaihtareiden kahvimaksuja ei luultavasti tulla saamaan 

takaisin. 

 
8.3 MaO-Vasarasitsien tilinpäätös 

Yhteensä tuottoa tuli noin 14€, josta MaOlle noin 5€. 
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9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Ei palautetta. Suullinen palaute kokouksessa: liikuntavastaavia kiiteltiin 

sulkapalloturnauksesta ja MaOlympialaisista. Kommentti Sakarilta: FOSS4G-tapahtumaa 

(avoimen paikkatiedon tapahtuma) voisi ensi vuodeksi nakittaa enemmän 

työelämävastaaville.  

 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

10.1 Lammi-viikonloppu 18.-20.5. 

Tulee, ilmoittautumiset on otettu vastaan ja Lammille on oltu yhteydessä. Maksu voidaan 

luultavasti hoitaa MaOn kautta. On pyydetty myös saunamaksun sisällyttämistä hintaan, 

osallistumismaksu on laskettu ilman saunaa. MaOlle on varattu viikonlopulle saunavuoro, 

maksaako MaO? Saunavuoro maksaa muutaman kympin. Päätetään alustavasti, että Mao 

sponssaa saunan. Katsotaan tarkemmin, kun saadaan loppusumma tietoon. 

 

10.2 Suursitsit 25.5. 

Paikat hommattu, ilmoittautuminen aukeaa huomenna. Julia, Jessika ja Vasaran Jonna 

valmistelemassa. Kaikki tuo omat juomat, ruuat ja astiat. Paikka maksaa 6,5€/kpl ja paikat 

on varattu MaOn nimellä. Julia on laitettu yhteishenkilöksi. 

 

10.3 Täyskaato 27.5. 

Tulossa, Facebook-tapahtuma tulee vielä ennen Lammia. Tapahtumaan luvassa myös 

ruotsinkielinen visa. 

 

10.4 Kesäpäivä 14.7. (Suomenlinnassa) 

Viikolla 27? Päätetään ajankohdaksi 14.7.  

 

10.5 Kesäsauna 28.7. 

Tulossa, sauna varattu (Otakaari) ja enemmän infotaan lähempänä tapahtumaa. 

 

10.6 Vaellusreissu 

Tulossa. Alustavasti 13.-19.8. 

 

10. 7 Menneet tapahtumat: MaO-Vasarasitsit 52, vappu-hoplop 21, tutkimusiltama 55, 

MEGAspora 28, KJYV 28, MaOn ja Synopin rasti KJYVillä 287, MaOlympialaiset 47, 

vappuaatto 118, vappupäivä 56, sulkisturnaus 31, MaO-EGEA-hengailu 21, kandi-info 30. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Sakke: Soitin TEKille eilen. Siellä suhtauduttiin myönteisesti yhteistyöhön MaOn kanssa ja 

asiaa selvitellään. TEK kokee, että mantsa kuuluu Loimulle ja YKAlle, joten lähdettiin 

varovaisesti liikkeelle. TEKiltä ei toistaiseksi saa vuosittaista sponssia, vaan he sponssaavat 
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yksittäisiä tapahtumia. Noin 1/3 mantsalaisista työllistyy heidän aloilleen (gis, Aallon 

suunnittelijat). 

 

Toinen asia: Alnilam myy tähtitiedetuotteita, karttapalloja ja seinäkarttoja. Mantsalaiset 

saavat nyt Alnilamista 15% alennuksen, käykää shoppailemassa! Luultavasti saadaan 

omistajalta myös haalarisponssi (300€). 

 

11.1 Haalarimerkkiehdotus 

Arttu laittoi ehdotuksen haalarimerkistä. Liittyisi Lammin kenttäkurssiin, fuksit voisivat 

ostaa muistoksi. Merkin taustan voisi vaihtaa vähän raikkaammaksi siniseksi. Tilataan 100. 

Jessika ottaa koppia. Muita merkkejä ei tarvitse tilata lisää. 

 

11.2 Euroopan tietosuoja-asetus 

Julia ja Aku kävivät tietosuojakoulutuksesta (AYY ja HYY). Uusi tietosuoja-asetus koskee 

kaikkia EU:n alueella toimivia organisaatioita. Meidän täytyy dokumentoida kaikki tavat, 

jolla tallennamme henkilötietoja (nimi, sähköposti yms. on kaikki henkilötietoja). Missä se 

on, kellä ja kuinka kauan. Julia tekee tiedostot henkilötietojen keräämisestä ja julkaisee 

ne MaOn blogiin kaikkien näkyville. Tapahtumat: kun on kerätty osallistujalista maksuja 

varten, se lisätään driveen ja Iivari tarkistaa sieltä maksut ja maksamisen jälkeen poistaa 

tiedoston. Kaikki henkilötiedot tulee poistaa tapahtumien jälkeen.  

 

25.5. mennessä täytyy esittää, että noudatamme tätä tietosuoja-asetusta (tietosuoja ja 

rekisteriselosteet netissä Maon sivulla). Voisi tehdä yhteisen sitoudun maksamaan ja 

henkitietoja käytetään -täpän ilmoittautumislomakkeeseen. Täppä pitää muuttaa myös 

MaOn 

ainejärjestöilmoittautumislomakkeeseen. Klussen kaapista löytyi 70-luvun jäsenrekisteri, 

tällaisia ei tulisi enää löytyä. On toimitettu tuhottavaksi. Jäsenrekisteri on vuodesta 2008 

eteenpäin excelistä, vuoteen 2013 asti myös paperisena. Kumpulan speksillä on hyvät 

ohjeet jäsenrekisteristä, otetaan mallia. 

 

Opiskelijoiden tulisi valmistauduttuaan poistua MaOsta. Tällä hetkellä alumnien pitäisi 

itse erota ja ilmoittaa MaOlle eroavansa. Rekisterin ylläpidon kannalta olisi helppoa, jos 

joka vuosi pitäisi ilmoittautua uudelleen ja esimerkiksi maksaa vuosittain, jolloin olisi 

helppo pitää kirjaa jäsenistöstä. Tämä pitäisi sopia vuosikokouksessa ja yhdistyksen 

sääntöjä pitäisi muuttaa. Voisiko joka lukukauden alussa ”ilmoittautua paikalla olevaksi” 

MaOlle, jolloin rahaliikenteen ei tarvisi muuttua, vaan vuosittain voisi päivittää 

jäsenrekisterin. Jäsenten tulee olla maantieteen pää- tai sivuaineopiskelijoita ja maksanut 

jäsenmaksun. Jäsenrekisterejä voisi säilyttää x vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Julia 

selvittää, onko jäsenrekisterin säilytykselle jotakin sääntöä. 

 

Ehdotetaan, että eroaminen MaOsta tapahtuu viimeistään 10 vuoden päästä liittymisestä. 

Tämä pitäisi myös lisätä MaOn sääntöihin. 
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11.3 Akun seikkailut tapahtumaturvallisuuskoulutuksessa 

Oli käytännönläheinen koulutus, käytiin paljon eri ongelmatilanteita tapahtumissa läpi. 

Jatkossa suosittelisin, että paikalle menevät vpj ja huvipäälliköt. Jokaiselle tapahtumalle 

määrättävälle turvallisuushenkilölle pitäisi keksiä joku merkki (esimerkiksi nauha), josta 

henkilö on tunnistettavissa. Hyvä memo tulossa turvallisuushenkilöiden vastuista, Aku 

laittaa sen driveen. Tapahtuman turvallisuushenkilön tulee lukea memo ennen 

tapahtumaa. Eveliina askartelee merkin turvallisuushenkilölle. 

 

Maolla ei ole yhdenvertaisuussuunnitelmaa, tehdään se kesällä. Ympäristösuunnitelma 

voitaisiin myös päivittää.  

 

11.4 Nettisivuasiat 

Muutokset on helposti toteutettavissa (Julia laittoi Roopelle listan). Yliopiston sisältä ei 

ole saatavissa mitään palvelua, pitää ostaa ulkopuolelta. Kuukausimaksu on noin $5. Heti 

kun Roope haluaa, Sakke antaa domainin Roopelle. Nyt homma hoitoon, Roopelle vapaat 

kädet. Pitäisi vielä tehdä välilehti, johon voidaan lisätä tiedot suojarekisterijutuista. Plus 

logojen yhteyteen ”yhteistyössä” tms. Roope kulukorvauttaa. 

 

12. MiSo 

Mantujen säilytys laitoksella - Julia  
Dronehaalarimerkit - Jessika  
Kuinka kauan jäsenrekisteriä pitää säilyttää - Julia 
Tapahtumaturvallisuushenkilön merkki - Eveliina 
Yhdenvertaisuussunnitelma - Aku ja Julia 
Kahvi ja maito + lista -info - Aku 
Laulukirjojen lasku - Julia ja Outi 

 

 

13. Seuraavat kokoukset  

13.1 HalKo 

Alustavasti viikko 34, ehkä 23.8. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.09, kivaa kesää! 

 

 

 

 

____________________________________                   ____________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                               Olivia Halme, sihteeri 


