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Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry

PÖYTÄKIRJA
Atlaksen hallituksen kokous 10/2020

3.11.2020 klo 17:00 sähköisenä kokouksena Teamsissa

1§

Kokouksen avaus
- Avataan kokous klo 17:00.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskustu lähetetty 27.10.
- Läsnä: Pauliina Järvinen, Tanja Rautio, Heta Martinmäki, Noora Martinkauppi, Saara
Hänninen, Samuli Taanila, Elmeri Viuho, Aleksi Isoaho, Aarne Tähtimeri, Elina
Puhakka, Laura Raitavuo, Petra Korhonen, Tom-Erik Toikka.

3§

Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksytään asialista työjärjestykseksi sellaisenaan.

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Valitaan Saara Hänninen ja Samuli Taanila.

5§

Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
- Muutama allekirjoitus puuttuu.

6§

Ilmoitusluontoiset asiat ja posti
- 2x Kampiakseli
- #tääonmulletärkee -työpajasta otettiin yhteyttä, ei lähdetä mukaan.
- Tutkinto-ohjelmakahveille 2. vsk edustajaksi lähti Emmi Törmänen.
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7§

Talous
- Tilillä 9197,34 €, kassassa 259 €.

8§

OLuT:n terveiset
- Pikkujouluja ei järjestetä, suunnitteilla mahdollisesti etätapahtuma.
-Fuksipassit kerätään sähköisin keinoin.

9§

Loimun terveiset
- Ei edustajaa paikalla.

10§

EGEA:n terveiset
- Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus.

11§

PSMS:n terveiset
- Ei edustajaa paikalla.

12§

Syyskokous
- Koska tautitilanne on Oulussa pahentunut, mietitään vaihtoehtoisia järjestämistapoja.
- Pyritään pitämään kokous hybridimallisena siten, että kokoukseen on mahdollista
osallistua sekä paikan päällä että etänä. Yritetään saada mahdollisimman suuri
luentosali, jotta turvavälit saadaan pidettyä, suositellaan maskin käyttöä ja otetaan
käsidesiä mukaan. Jos tarpeeksi suurta tilaa ei saada, pidetään kokous etänä.
- Kokouksessa kaikki äänestävät sähköisesti: käytetään Strawpollia, jossa äänestys
onnistuu anonyymisti ja yhdestä IP-osoitteesta voi äänestää vain kerran. Ääntenlaskijat
tekevät äänestyslomakkeet aina äänestyksen yhteydessä: lomakkeen otsikoksi tulee
äänestettävä pesti ja vaihtoehdoiksi ehdokkaiden nimet. Äänestystuloksista otetaan
screenshotit. Kokouksen alussa tehdään testiäänestys, ja linkit tulevat Teamsiin.

13§

Hallituksen kokoonpano säännöissä
- Nykyisissä säännöissä on huomattu epäkohtia esimerkiksi hallituksen kokoonpanon
ilmaisussa. Seuraava hallitus käy läpi säännöt ja hioo epäkohdat kuntoon.
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14§

Palautepäivän purku
- Palautepäivää ei tänä vuonna pystytty järjestämään, mutta palaute ehdittiin antaa.
Palaute on lähetetty sähköisesti henkilökunnalle ja opiskelijoille.
- Atlaksen palaute: Yleisesti Atlaksen toimintaan on oltu tyytyväisiä: tiedotus on ollut
hyvää, mutta sitä toivotaan aikaisemmaksi. Toivotaan vakavaa suhtautumista
epäasialliseen käytökseen tapahtumissa. Toivottu hyvinvointia edistävää toimintaa.
- Palautteen pohjalta muistutetaan, että ensisijaisesti Atlaksen jäsenille tarkoitettu
tiedotus kulkee atlaslistan kautta, ja kaikille maantieteen opiskelijoille geography-listan
kautta. Mietitään, että mahdollisesti tulevaisuudessa voitaisiin harkita esimerkiksi
liikuntatapahtumia, kuten joogaa, mahdollisesti yhteistyössä OKKL:n kanssa.

15§

Kide.app
- Aiemmin kokoustettiin Kide.appin kanssa jäsenrekisterin ja lipunmyynnin
mahdollisesta siirtämisestä Kide.appiin. Päätetään, että ei lähdetä siirtämään toimintaa,
mutta voidaan harkita uudelleen vuoden/kahden päästä.

16§

Metsäretken jälkipyykki
- Mukavasti porukkaa, onnistunut tapahtuma.

17§

Mantsaillan ja kähminnän jälkipyykki
- Kähminnän livelähetyksessä hieman teknisiä ongelmia, mutta saatiin julkaistua
koosteet. Fukseja jonkin verran paikalla.
- Laskua ei ole vielä tullut. Tulot: 5,25 pullorahoja. Budjetoidaan jälkikäteen 40 €
tilavuokraan.

18§

Korona-ajan tapahtumalinjaus
- Vallitsevan tilanteen vuoksi tarvitaan yhtenäinen linjaus loppuvuoden tapahtumiin.
- Päätetään, että loppuvuoden tapahtumat pidetään joko ulko- tai etätapahtumina.
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19§

Syksyn tapahtumia
- Alkoholiton tapahtuma: Pihapelejä alustavasti Syynimaalla, Hollihaassa, Ainolan
puistossa tai Raksilassa. Samuli ja Tanja vastuussa.

20§

Mantsamökki 2021
- Rokuan leirikeskuksen vuokra 920 €, lisäksi saunatupa 180 €/viikonloppu. Koronan
vuoksi tehtävät peruutukset ovat veloituksettomia. Varataan alustavasti 26-28.2.

21§

Virkistäytyminen
- Tapahtumalinjauksen vuoksi siirretään virkistäytyminen ulkotiloihin ja perutaan
Megazone. Ulkoillaan ensi viikolla, Petra tekee doodlen.

22§

ALEF VII
- Järjestetään etänä alustavasti 3.12. Aarne vastuussa.

23§

Pikkujoulut
- Ei järjestetä

24§

Meta
- Outi Kivelä on järjestämässä aineenopettajakoulutukseen liittyvää kahvitteluhetkeä.
Noora ja Samuli osallistuvat.

25§

Seuraava kokous
- Syyskokous 11.11. klo 17.

26§

Kokouksen päättäminen
- Päätetään kokous klo 18:46.
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___________________________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pauliina Järvinen

Tanja Rautio

___________________________________

____________________________________

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Saara Hänninen

Samuli Taanila

