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Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Atlaksen hallituksen kokous 6/2020 

 

10.8.2020 klo 18:00 sähköisenä kokouksena Teamsissa 

 

1§ Kokouksen avaus 

 - Avataan kokous klo 18:00. 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 - Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 5.8.  

- Läsnä: Pauliina Järvinen, Tanja Rautio, Samuli Taanila, Heta Martinmäki, Inka Hulmi, 

Elina Puhakka, Tiia Kivirikko, Elmeri Viuho, Saara Hänninen, Aleksi Isoaho, Janne 

Kirjavainen, Siina-Elina Sipilä, Anna Virtanen, Petra Korhonen 3§-, Noora 

Martinkauppi 3§-, Tom-Erik Toikka, Emilia Timlin 12§-, Laura Raitavuo 12§-.   

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

- Lisätään 13§, Hallituksen kokoonpanon mahdolliset muutokset vuodelle 2021. 

Hyväksytään edellä mainituin muutoksin.  

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 - Valitaan Anna Virtanen ja Siina-Elina Sipilä  

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 - Maaliskuulta alkaen allekirjoittamatta. 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

 - Postia ei ole tarkastettu. 

 - Toiminta-avustusta korona-ajalle ei saatu.  

7§ Talous 

 - Tilillä 7772,24 € ja käteiskassassa 250,10 €.  
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8§ OLuT:n terveiset 

- Syksyn tapahtumat pyritään järjestämään, ja tilannetta seuraillaan. 

- Kesäjuhlat ja pro-sitsit 29.8.  

- Fuksikisat 7.9.  

- Fuksisuunnistus 16.9.  

- Fuksisitsit 24.9. 

- vujut 17.10. Ilmoittautuminen luultavasti elokuun aikana.  

- pikkujoulut 19.11. 

9§ Loimun terveiset 

 - Ei edustajaa paikalla.  

10§ EGEA:n terveiset 

 - Ei terveisiä 

11§ PSMS:n terveiset 

 - Ei terveisiä.  

12§ Vujutoimikunnan terveiset 

 - Kokous 10.8.  

13§ Hallituksen kokoonpanon mahdolliset muutokset vuodelle 2021 

-Mietitään, yhdistettäisiinkö kopon ja sopon pestit yhdeksi pestiksi, 

edunvalvontavastaavaksi. Jos pestiin tulee useita hakijoita, voidaan valita 

toimihenkilöksi edunvalvontavastaavan apulainen. 

- Päätetään, että kopon ja sopon pestit yhdistetään edunvalvontavastaavaksi vuodelle 

2021 ja siitä eteenpäin. Jos pestiin tulee useita hakijoita, voidaan valita toimihenkilöksi 

edunvalvontavastaavan apulainen.  

- Mietitään, nostetaanko yksi tapahtumavastaavista hallitukseen.  

- Päätetään, että yksi tapahtumavastaavista nostetaan hallitukseen vuodelle 2021 ja siitä 

eteenpäin.  

- Mietitään, onko ympäristövastaavan pesti tarpeellinen. 

- Päätetään, että ympäristövastaavan pesti poistetaan vuodesta 2021 eteenpäin. Kaikki 

hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt kiinnittävät jatkossa huomiota siihen, että Atlaksen 

ympäristöohjelma otetaan huomioon esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja 

muussa kiltatoiminnassa.  
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14§ Jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen kerääminen 

- Jäsenmaksujen suuruudeksi päätetty kauden alussa 5 € ja 10 €. Jäsenvastaava hoitaa 

rekisterin päivittämisen. Pienryhmäohjaajat ja jäsenvastaava hoitavat uusien 

opiskelijoiden liittymisen.  

15§ Pienryhmäohjauksen budjetti 

 - Budjetoidaan 30 € pienryhmäohjaukseen.  

16§ Syksyn tulevat tapahtumat 

- Vulcanalia-etkot 9.9. Etkojen sijaan mantsailta, missä uudet fuksit voivat tutustua 

vanhempiin opiskelijoihin. Syynimaa varattu klo 18 alkaen (ei saunaa), Tanja hoitaa. 

 -Wappuolympialaiset: halutaan järjestää, odotellaan muiden vastauksia.  

 -Junttipilleet 6.10. Ollaan toistaiseksi mukana, seuraillaan tilannetta.  

 - Fuksiaiset 26.9. Veljeskoti varattu viikonlopuksi. Budjetoidaan 350 € ja bensarahaa 

5 €/auto. Ruokailu fukseille ja vaihtareille ilmainen, muille 2 €. Voidaan perua kaksi 

viikkoa etukäteen. Vastuuhenkilöinä Jenni ja Laura.  

 - Palautepäivä: pohditaan, järjestetäänkö etänä Teamsissa tai lähetetäänkö jäsenistölle 

ja henkilökunnalle aiemmin saatu palaute pdf-muodossa. Ehdotetaan yksikölle, että 

toteutetaan pdf-muodossa. Mietitään, järjestetäänkö syksyllä erillistä palautepäivää 

poikkeusajalta.  

- Syksyn mittaan pyritään järjestämään tapahtumia tilanteen mukaan, ja seuraillaan 

tilannetta aktiivisesti. Pyritään siihen, että varataan vain ilmaisia tai mahdollisimman 

edullisia tiloja sen varalta, että tapahtumia joudutaan perumaan.  

17§ Atlaksen verkkosivujen tilanne 

- Nettisivuille on suunniteltu päivityksiä, testataan uusien sivujen toimivuutta viikon 

ajan. Jos virheitä ei löydy, infotaan jäsenistöä uudistuneista sivuista. 

18§ Atlaksen esittäytyminen uusille fukseille 

- 9.9 klo 18-19 mantsaillan yhteydessä. Fuksien liittyminen Atlakseen hoidetaan 

samalla. 

19§  Kiltahuoneen käyttö jatkossa 

 - Kiltikselle pääsee 11.8. alkaen. 

- Noora kysyy vahtimestareilta, voisiko kiltikselle saada käsidesipumpun, jonka 

siivoojat täyttävät. Budjetoidaan 30 € käsidesiä varten.  

- Tulostetaan lappuja, joissa muistutetaan käsihygieniasta jne. Ei kuitenkaan 

määritellä tiettyjä henkilömääriä, joita tilassa saa olla.  

PJ  Siht.  PKT  PKT 



4 
 

- Tilavastaavat kyselevät muilta killoilta mielipiteitä yhteisten tilojen käytöstä. 

- Pauliina infoaa jäsenistöä alustavasti kokouksen jälkeen. Noora infoaa tarkemmin, 

kunhan yhteisistä toimintalinjoista on sovittu muiden kommuunin käyttäjien kanssa.   

20§ Mantsailtapäivän jälkipyykki 

 - Väkeä jonkun verran, onnistunut tapahtuma. 

21§ Meta 

 - Prot tekevät Instagramissa esittelyn. 

22§ Seuraava kokous 

 - Syyskuussa, Pauliina tekee doodlen. 

23§ Kokouksen päättäminen 

 - Päätetään kokous klo 19:30. 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

   Puheenjohtaja            Sihteeri 

                      Pauliina Järvinen       Tanja Rautio 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

                   Pöytäkirjantarkastaja                     Pöytäkirjantarkastaja 

                       Anna Virtanen                        Siina-Elina Sipilä 

 

 

  

  


