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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry

PÖYTÄKIRJA
Atlaksen hallituksen kokous 3/2021

9.2.2021 klo 17 etäkokouksena Microsoft Teamsissa

1§

Kokouksen avaus
-Avataan kokous kello 17.01

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 5.2.
-Läsnä: Saara Hänninen, Tanja Rautio, Pauliina Järvinen, Anna Rönnqvist, Jenni
Honkanen, Eino Jauhiainen, Heta Martinmäki, Joni Viitala, Anna Vähämetsä, , Siina
Sipilä, Aarne Tähtimeri, , Elmeri Viuho, Tom-Erik-Toikka, Oskari Arvela, Nuuti
Vasari -§9, Anssi Sarvi -§9, Samuli Taanila §2-, Kielo Kukkala §3-, Sara Solastie §9§24, Anna Virtanen §16-, Emilia Timlin §26-

3§

Työjärjestyksen hyväksyminen
-Lisätään kohta 26§ Kiltatilojen muutos
-Lisätään kohta 27§ Fuksiaisten paikka
-Hyväksytään näillä muutoksilla

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta
-Valitaan Jenni Honkanen ja Heta Martinmäki

5§

Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen
-Osa allekirjoituksista puuttuu
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6§

Ilmoitusluontoiset asiat ja posti
-Syntaksiksen hallitusnaamasto kiltahuoneella
-Koulutussuunnittelija Outi Kivelä jää tällä viikolla äitiysvapaalle. Sijainen ei ole
vielä tiedossa, joten asiat hoidetaan omaopettajan tai Sanna Varangan kautta.

7§

Talous
-Tilillä 9604,75 €, kassassa 320,95 €.

8§

Palaute
-Etätapahtumaehdotuksia tullut. Ehdotettu mm. sitsejä, kahvihetkiä, mantsavisaa,
bingoa yms.
-Pohditaan palautekyselyn tekemistä jäsenistölle. Näin saataisiin viestinnän,
tiedotuksen yms. onnistumisesta palaute eri tapahtumista. Vaikkapa postituslistalta
voitaisiin lähettää aina tapahtuman jälkeen kysely, jossa esimerkiksi numeroarvionti ja
vapaa sana. Heta Martinmäki, Aarne Tähtimeri ja Tom-Erik Toikka vastaa, palataan
seuraavassa kokouksessa.

9§

Loimun terveiset
-Vierailijoina Nuuti Vasari ja Anssi Sarvi
-Loimun ja Atlaksen yhteistyösopimuksen tarkastaminen
-Luopiolta voi tarvittaessa hakea rahallista tukea tapahtumiin.

10§

OLuT:n terveiset
-Edellinen kokous eilen, 15.2. OLuT järjestää laskiais/ystävänpäivätapahtuman ja
hallitus osallistuu Koneen laskiaisstriimiin. Päätettiin, ettei umpihankifutista,
avantouintitapahtumaa ja kyykkää järjestetä. Wapun tapahtumia mietitään.

11§

EGEA:n terveiset
-Ei tiedotettavaa

12§

PSMS:n terveiset
- Suunnitteilla virtuaalinen työpaikkaexcut tai ammattikuvaseminaari keväälle.
Aiheena maantieteilijän työnkuva eri yrityksissä, niin yksityisellä kuin julkisella
sektorilla. Pohditaan tapahtuman ajoitusta päivään vai iltaan. Samuli Taanila ja Aarne
Tähtimeri vastaa.
-PSMS:n nettisivut päivittyvät.

PJ

Siht.

PKT

PKT

3

13§

Tutkimusyksikön terveiset
-Yksikkö maksaa jatkossakin fuksiaisten tilavuokran
-Yksikkö toivoo opiskelijoilta enemmän palautetta ja korostaa palautteen antamisen
taloudellisia hyötyjä yksikölle. Atlaksen sosiaalisen median kanavissa voisi muistuttaa
palautteen antamisesta periodien loppupuolella.
-Yksiköllä menee kokonaisuudessaan hyvin ja opetukseen panostetaan entistä
enemmän.

14§

Vuosijuhlatoimikunnan terveiset
-Vuosijuhlatoimikunta ehdottaa vuosijuhlien siirtoa toukokuulta syksylle. Näyttää
siltä, ettei koronatilanne ole toukokuuhun mennessä vielä niin hyvä, että vuosijuhlat
voitaisiin järjestää. Myös uusi vuosijuhlatoimikunta täytyy koota. Päätetään siirtää
vuosijuhlat syksylle. Nykyiset fuksit eivät joudu töihin. Vuosijuhlan päivämäärää ei
enää tämän jälkeen siirretä. Vuosijuhlatoimikunta tiedottaa siirrosta ja uuden
toimikunnan kokoamisesta sähköpostilistalla.

15§

Atlaksen uuden pankkitilin avaaminen
-Päätetään avata Atlakselle uusi pankkitili Osuuspankkiin. Tilioikeudet annetaan Saara
Hänniselle ja Tanja Rautiolle. Hallituksen vaihtuessa tilioikeudet siirtyvät uudelle
puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Budjetoidaan tilin avaamiseen 100 €

16§

Atlaksen nykyisen pankkitilin sulkeminen
-Päätetään sulkea Atlaksen nykyinen pankkitili Nordealla, kun tilin varat on siirretty
uudelle tilille. Tanja Rautio ja Saara Hänninen vastaavat.

17§

Englannin opetus
-Useammalta vuosikurssilta tullut palautetta, että kurssi on nykyisellään
epäonnistunut. Atlas on toissa vuonna koostanut kannanoton englannin opetuksen
heikosta tasosta. Kannanottoa lähetään tekemään uudestaan tänä vuonna. Avataan
keskusteluyhteys Karen Niskaseen ja kerätään uusi palaute opetuksen tasosta, jossa
kysytään myös konkreettisia vinkkejä ja parannusehdotuksia. Aarne Tähtimeri vastaa.

18§

Palautepäivä
-Palautepäivä järjestetään keräämällä yleinen palaute jäsenistöltä. Palaute käydään läpi
Atlaksen, opiskelijoiden ja maantieteen yksikön kanssa webinaarityyppisesti.
Ehdotetaan yksikölle viikkoa 12. Aarne Tähtimeri vastaa.

19§

Ammattikuvaseminaari
-Järjestetään yhteistyössä yksikön ja PSMS kanssa. Syksylle mietitään alumni-iltaa
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20§

Etätapahtuma
-Tapahtumavastaaville vapaat kädet, alustavasti viikolle 8.
-Etäkahvit olisi helppo järjestää myös lyhyellä varoitusajalla. Myös yksikön puolesta
mahdollista kiinnostusta osallistua vastaavanlaisiin tapahtumiin.
-Atlasvisa vuosijuhlatoimikunnan tekemänä esim. osana jotain toista tapahtumaa
-Wapulle Best of Lyhytelokuvafestivaali, samoin Atlaksen ja edellisten vuosijuhlien
muistelua korvaamaan siirrettyjä vuosijuhlia
-Ehdotetaan budjetoitavaksi 100 € kevään etätapahtumien kuluihin ja palkintoihin.
Kannatetaan ehdotusta.

21§

Etäkahvit yksikön kanssa?
-Kysytään yksiköltä kiinnostusta mantsakahvien järjestämiseen etänä niin, että
esimerkiksi joku yksiköstä olisi esittäytymässä, esim. Varanka ja Lindholm, jonka
jälkeen rentoa kahvittelua.

22§

Hallituksen ryhmäytyminen
-Ryhmäytyminen järjestetään fyysisesti, kun rajoitukset sallivat. Sitä ennen
etäryhmäytyminen. Alustavasti viikolle 9. Tanja Rautio vastaa.

23§

Hallitusesittely Instagramiin
-Hallitusesittelyt storyyn, joka tallennetaan. Esitellään sekä hallitus että toimihenkilöt.
Esitellään nettisivujen järjestyksessä niin, että samassa pestissä olevat esittäytyvät
samana päivänä maanantaista perjantaihin. Alustavasti esittelyyn nimi, vuosikurssi,
mahdolliset edelliset pestit, nykyisen pestin tehtävät ja loppukevennys. Tanja Rautio
vastaa.

24§

Kiltahuoneen siivouspäivä
-Kiltahuoneen siivouspäivää ensi viikon torstaille 18.2. kello 14 eteenpäin.
Pyritään hankkiutumaan eroon turhasta tavarasta. Elmeri Viuho vastaa.

25§

Kiltakommuunin mikroaaltouuni
-Kiltakommuunin mikroaaltouuni on pysyvästi epäkunnossa. Ehdotetaan oman
mikroaaltouunin hankintaa Atlakselle ja siihen 40 € budjetoimista. Kannatetaan
ehdotusta. Mikroaaltouunin sijoituspaikkaa mietitään. Aarne Tähtimeri ja Elmeri
Viuho vastaa.
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26§

Kiltatilojen muutos
-FSO etsii uusia tiloja. Samalla luonnontieteellisiä kiltoja voitaisiin keskittää
kiltakommuunista samoihin tiloihin Syntaksiksen ja Nikolin kanssa.
-Tiloja ei kuitenkaan vaikuta olevan paljoa, eikä mahdollisuutta esimerkiksi
kokoustiloihin välttämättä ole. Saara Hänninen selvittää, ja vie asiaa eteenpäin.

27§

Fuksiaisten paikka
-Walhalla löydetyistä paikoista paras ja päätetään siirtyä sinne. Alustavasti fuksiaiset
viikonloppuna 24.-26. syyskuuta, varalla edeltävä viikonloppu. Avainten
palautusajankohdasta yms. kysytään tarkempia tietoja. Jenni Honkanen vastaa

28§

Meta
-Kiltahuoneen esittely ja Atlakseen liittymismahdollisuus siirtohaussa vaihtaneelle.
Tom-Erik Toikka hoitaa.
-Kevätkokous huhtikuun alkupuolella
-Facebookin haalarimerkkitorin ilmoitus poistetaan ja tehdään uudestaan uusilla
tilitiedoilla. Myös Atlaksen sivuilta vanhat tilitiedot poistetaan.

29§

Seuraava kokous
-Alustavasti viikolla 8 tai 9. Tanja Rautio vastaa

30§

Kokouksen päättäminen
-Päätetään kokous 19.26

Puheenjohtaja
Tanja Rautio

Sihteeri
Oskari Arvela

Pöytäkirjantarkastaja
Jenni Honkanen

Pöytäkirjantarkastaja
Heta Martinmäki

