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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 

Atlaksen hallituksen kokous 5/2021 

 

31.3.2021 klo 17 etäkokouksena Teamsissa 
 
 
1§ Kokouksen avaus 

 -Avataan kokous kello 17.01 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 -Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 27.3. 

-Läsnä Saara Hänninen, Tanja Rautio, Pauliina Järvinen, Aarne Tähtimeri, Elmeri 

Viuho, Joni Viitala, Samuli Taanila, Tom-Erik Toikka, Anna Vähämetsä, Heta 

Martinmäki, Sara Solastie, Jenni Honkanen, Emilia Timlin, Inka Hulmi, Kielo 

Kukkala, Laura Raitavuo, Sara Kalsta, Oskari Arvela 

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

-Lisätään kohta §20 Mantsamökin viikonloppu. Hyväksytään työjärjestys näillä 

muutoksilla. 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 -Valitaan Saara Hänninen ja Jenni Honkanen. 

5§ Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 -Tarkastettu ja allekirjoitettu. 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

-Kaikki Atlaksen ehdottamat saivat OYY:n ansiomerkit. Merkit myönnettiin Pauliina 

Järviselle, Samuli Taanilalle, Noora Martinkaupille, Tiia Kivirikolle ja Janne 

Kirjavaiselle. 

 -Harjoittelutukien määrän nostoa ei viedä eteenpäin. 

 -Lukuvuoden loppuun koulutussuunnittelijana Satu Kivelä. 

 -Atlas on mukana opiskelijoiden kannanotossa, joka lähetettiin eteenpäin. 

 -Mantsapäivät järjestetään syksyllä. Suunnittelu on alkanut. 
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7§ Talous 

-Käteiskassassa 320,95 €, Nordean tili on suljettu ja tyhjennetty, Osuuspankin tilillä 

9699,30 €. Mantsalehden painosta on tullut lasku 65,10 €. 

8§ Palaute 

-On toivottu lisää tapahtumia, joita pyritään järjestämään. 

9§ OLuT:n terveiset 

 -19.4. Kevään liittokokous 

 -23.4. Wapun avajaiset 

 -25.4. Päiväkännit 

 -27.4. AAAAAK-sitsit 

 -Huhtikuun hyvinvointihaaste alkaa 1.4. 

 -Etä beer pong ja wappusuunnistus suunnitteilla. 

10§ EGEA:n terveiset 

 -Ei ilmoitettavaa. 

11§ PSMS:n terveiset 

-Etätyöpajat tulossa 15.4 ja 21.4. Ensimmäinen keskittyy kirjoittamiseen ja toinen 

argumentaatioon. Facebook-tapahtumat julkaistaan tällä viikolla. 

12§ Loimun terveiset 

 -Ei ilmoitettavaa. 

13§ Vujuasioita 

 -Vujut siirretty syksylle. Rekryviesti lähetetty.  

-Rekrytapahtuma voitaisiin järjestää muiden tapahtumien yhteydessä, jonka jälkeen 

valitaan uudet vastuuhenkilöt. 

-Vanha vujutoimikunta pääsee vuosijuhlille maksutta. 

14§ Etämantsaillan jälkipyykki 

 -Tapahtuma oli onnistunut. Saadulla palautteella kehitetään tulevia tapahtumia. 
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15§ Kevään tapahtumat  

-Vujutiimi on koostamassa Atlas-visaa, jonka voi lisätä osaksi johonkin muuhun 

tapahtumaan. 

 -Ehdotetaan visailuiltaa, jossa mantsavisoja yms. 

 -Verban ja Otitin kanssa suunniteltu Selviytyjät-tyyppistä kilpailua. 

 -Syntaksiksen ja Nikolin kanssa suunnitteilla etäwappusauna. 

 -Mahdollinen etäkaljajooga. 

 -Rajoitusten puitteissa kesätapahtuma. 

 -Päivämäärät ja tiedotus heti kun mahdollista. 

16§ Kiltahuonemuutos 

-Jäsenistön kyselyssä 11 muuton kannalla, 6 vastaan. Valenssi on muuttamassa, Egea 

muuttaa Atlaksen perässä, Histonista enemmistö haluaa jäädä kommuuniin. 

 -Kannatetaan muuttoa Valenssin ja Egean kanssa. 

-Tilat ovat muuttovalmiit ja muuttojärjestelyt voidaan aloittaa heti. Muuttopäivä 

varmistuu myöhemmin, Elmeri Viuho ja Aarne Tähtimeri vastaa. 

17§ Paitatilauksen tilanne 

-Syksyllä on selvitetty Atlas-paitojen uutta tilausta. Atlakselle avataan vaatekauppa 

Spreadshirtille, josta voi halutessaan tilata Atlaksen vaatteita. Kauppa avataan heti kun 

mahdollista. Tilataan kiltahuoneelle sovitusmallit kokoja S ja L. Tom-Erik Toikka 

vastaa. 

18§ Atlakselle yhteinen keskustelualusta? 

-Perustetaan Telegram-ryhmä kaikille atlaslaisille, jossa vapaata keskustelua ja 

matalan kynnyksen tiedotusta esim. tapahtumista. Alustavasti 

yhdenvertaisuusvastaavat ja tiedotusvastaava päämoderaattoreiksi, vastuuta myös 

muille hallituksessa ja toimihenkilöille. Tanja ja Saara vastaavat. 

19§ Ainejärjestövideo 

-Pyydetään käsikirjoituksen muokkaamista. Jumppapallo voitaisiin vaihtaa 

esimerkiksi kartografiasta, kulttuurista yms. kertoviin teemoihin. Tanja vastaa. 

20§ Mantsamökin viikonloppu  

 -Rajoitusten salliessa alustavasti viikonlopulle viikolle 41 tai 40. Laura vastaa. 

21§ Meta 

 -Palautepäivä ja ammattikuvaseminaari etenevät. 

 -Viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus tarkastettavana. 
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22§ Seuraava kokous 

 -Kevätkokous 12.4. klo 17 alkaen. Kokous järjestetään etänä. 

23§ Kokouksen päättäminen 

 -Päätetään kokous klo 18.43 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puheenjohtaja 
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Sihteeri 
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Pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirjantarkastaja 
Jenni Honkanen 


