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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry

PÖYTÄKIRJA
Atlaksen hallituksen kokous 6/2021

03.05.2021 klo 17 etäkokouksena Microsoft Teamsissa
1§

Kokouksen avaaminen
-Avataan kokous kello 17.01.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 30.4.
-Läsnä: Tanja Rautio, Samuli Taanila, Anna Vähämetsä, Saskia Sikiö, Heta
Martinmäki, Tom-Erik Toikka, Sara Kalsta, Elmeri Viuho, Kielo Kukkala, Anna
Rönnqvist, Aarne Tähtimeri, Oskari, Arvela Sara Solastie §2-, Inka Hulmi §2-, Laura
Raitavuo §2-, Jenni Honkanen §5-

3§

Työjärjestyksen hyväksyminen
-Hyväksytään sellaisenaan.

4§

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
-Valitaan Elmeri Viuho ja Heta Martinmäki.

5§

Edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen
-Osa nimistä puuttuu.

6§

Ilmoitusluontoiset asiat ja posti
-Terra, Loimu, Lehdykkä sekä SIK:n ja Nikolin hallitusnaamastot tulleet postissa.
-OYY:n järjestöklubi järjestetään 6.5.

7§

Talous
-Tilillä 9582,80 €, käteiskassassa 320,95 €.

8§

Palaute
-Ei uutta palautetta.
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9§

OLuT:n terveiset
-Fuksipassien muutoksia voi alkaa miettimään.
-Pauliina Järvinen valittiin liittokokouksessa hallituksen jäseneksi.
-PRO-sitsit ja kesäjuhlat alustavasti 28.8. Teekkaritalolla.
-Mantsalaiset osallistuivat hyvin OLuT:n tapahtumiin.

10§

EGEA:n terveiset
-Ei uutta ilmoitettavaa.

11§

PSMS:n terveiset
-Ei uutta ilmoitettavaa. Kokous huomenna 4.5.

12§

Loimun terveiset
-Ei uutta ilmoitettavaa. Vappukampanja jatkuu 9.5. asti.

13§

Menneiden tapahtumien jälkipyykki
-Palautepäivä
-Sanallista palautetta aika vähän. Keskustellaan tulevaisuudessa palautepäivän
kehittämisestä yksikön kanssa.
-Ammattikuvaseminaari
-Osallistujia hyvin paikalla.
-PSMS:n työpajat
-Työpajoista tykättiin. Mahdollisesti suunnitellaan uudet työpajat syksylle.
-Wapputurnajaiset
-Saatu hyvää palautetta ja onnistunut tapahtuma.
-Etäwappusauna
-Onnistunut tapahtuma ja hyvin osallistujia.
-Etäkaljajooga
-Toimiva tapahtuma. Mahdollisesti voisi kehittää myös lähitapahtumaksi.

14§

Fuksivastaavan valinta
-Ehdotetaan vastaavaksi Saskia Sikiötä. Valitaan Saskia Sikiö fuksivastaavaksi.

15§

Vuosijuhlatiimin valinta
-Elsa Heikkilä ja Sara Solastie liittyneet uusina vuosijuhlatiimiin. Samuli Taanila ja
Pauliina Järvinen ottavat päävastuun vuosijuhlista.
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16§

Palautelomakkeet tapahtumiin
-Atlakselle tehty palautelomake, jota voidaan käyttää tapahtumakohtaisen palautteen
keräämiseen. Alustavasti kyseisestä tapahtumasta vastaavat henkilöt lähettävät
palautelomakkeen ja lisäävät mahdolliset tapahtumakohtaiset kysymykset. Palaute
voidaan tarvittaessa käydä seuraavassa kokouksessa läpi.

17§

OYY:n avustushakemus
-23.5. asti aikaa hakea. Atlas voi hakea avustusta palautepäivän järjestämiseen sekä
avustusta uusien tapahtumakonseptien kehittämiseen.
-Haetaan tapahtumakonseptien kehittämisavustusta alumni-iltaa varten.

18§

Aloite haalarinauhasta järjestöaktiivisuuden kasvattamiseksi
-Nauhan väri esimerkiksi joko killan tai pestin mukaan. Samalla voi tapahtumissa
osoittaa hallituslaiset, jolloin esimerkiksi kynnys ottaa hallituksen jäseniin yhteyttä
pienenee.
-Ehdotetaan, että nauhan hankintaan budjetoidaan 50 €. Budjetoidaan 50 €.
-Aloitetaan nauhojen jako tästä vuodesta eteenpäin.

19§

Kiltismuuton edistyminen
-Kiltahuoneen tavarat ovat pakattuina. Kahvimukeja ei pakattu, eli ne siirretään vasta
muuton jälkeen. Muuttopäivä ei ole vielä tiedossa. Tämän viikon aikana vielä uuden
kiltahuoneen mittaus, jotta tiedetään, kuinka monta sohvaa sinne mahtuu.

20§

Tapahtumiin budjetointi
-Joustavampi budjetointi helpottaisi esimerkiksi toisten kiltojen kanssa yhteistyössä
toteutettavien tapahtumien järjestämistä. Palataan asiaan tulevissa kokouksissa.

21§

Pääsykoekahvitus
-Pyritään järjestämään, mikäli rajoitukset ja yliopisto sallivat. Myös yksikköön ollaan
yhteydessä. Tanja Rautio vastaa.

22§

Fuksihaalareiden korvaus
-Yhdet haalarit maksamatta ja hakematta. Ehdotetaan, että kilta maksaa nämä haalarit
haalarivastaavalle. Atlas voi myydä haalarit eteenpäin. Atlas maksaa haalarit 16,15 €
Sara Kalstalle.
-Seuraavalla kerralla haalareita tilatessa ostetaan myös muutamat ylimääräiset, jotta
niitä voidaan myydä vaihtareille.
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23§

Meta
-Ei muita esille tulleita asioita.

24§

Seuraava kokous
-Tarvittaessa mahdollisesti toukokuun lopussa.

25§

Kokouksen päättäminen
-Päätetään kokous 18.25.

Puheenjohtaja
Tanja Rautio

Sihteeri
Oskari Arvela

Pöytäkirjantarkastaja
Elmeri Viuho

Pöytäkirjantarkastaja
Heta Martinmäki

