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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 

Atlaksen hallituksen kokous 7/2021 

 

24.8.2021 klo 17 etäkokouksena Teamsissa 

 

1§ Kokouksen avaus 

 -Avataan kokous kello 17.00. 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 -Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 20.8 

-Läsnä: Joni Viitala, Saara Hänninen -§20, Tanja Rautio, Pauliina Järvinen -§20, 

Saskia Sikiö, Elmeri Viuho, Aarne Tähtimeri, Laura Raitavuo, Heta Martinmäki, 

Oskari Arvela, Sara Kalsta §2-, Anna Vähämetsä §2-, Sara Solastie §2-, Eino 

Jauhiainen §5-, Inka Hulmi §5-, Kielo Kukkala §6-, Anna Virtanen §6-, Samuli 

Taanila §18- 

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 -Hyväksytään sellaisenaan. 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 -Valitaan Pauliina Järvinen ja Laura Raitavuo 

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 -Osa nimistä puuttuu. 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

 -Atlas sai 200 € avustusta alumni-illan ja 70 € palautepäivän järjestämiseen OYY:ltä. 

 -Loimu-lehti, Nikolin hallitusnaamasto, Terra ja verohallinnon päätös tulleet postissa. 

-Kutsu Valenssin vuosijuhlille. Tanja ja Pauliina osallistuvat Atlakselta. Ehdotetaan, 

että budjetoidaan illallisiin ja lahjaan 100 €. Budjetoidaan 100 €. 

7§ Talous 

 -Käteiskassassa 320,95 €, tilillä 9755,47 €. 
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8§ Palaute 

 -Ei uutta palautetta. Muistutetaan palautteen olemassaolosta sähköpostilla. 

9§ OLuT:n terveiset 

-28.8. Pro-sitsit ja kesäjuhlat, 31.8. päiväkännit, 7.9. fuksikisat, 15.9. fuksisuunnistus, 

30.9. fuksisitsit, 30.10 vujut, 17.11. pikkujoulut, futisturnauksen päivämäärä avoin. 

 -Saskia Sikiö vastaa fuksikisojen ja -suunnistuksen rasteista. 

10§ EGEA:n terveiset 

 -Ei uutta ilmoitettavaa. 

11§ PSMS:n terveiset 

 -Ei uutta ilmoitettavaa. 

12§ Loimun terveiset 

 -Kokous oli edellisellä viikolla, ei uutta ilmoitettavaa. 

13§ Vuosijuhlatoimikunnan terveiset 

-Vuosijuhlien juhlatila käyty tarkistamassa, kokous oli toissaviikolla. Fukseille info- 

ja askarteluiltaa suunnitellaan.  

14§ Menneiden tapahtumien jälkipyykki 

-Keskikesän rantajuhlat 

-Osallistuja hyvä määrä. Onnistunut tapahtuma. 

-Ainolan puistopiknik 

-Pienempi tapahtuma, mutta onnistunut. 

15§ Kiltismuuton edistyminen ja puuttuvat tarvikkeet 

 -Kiltahuone on muuttanut. 

-Ruokailuvälineitä, jatkojohtoja, tiskausvälineitä ja siivouslastaa ehdotetaan 

hankittavaksi. Ehdotetaan, että budjetoidaan 60 €. Budjetoidaan 60 €. Elmeri vastaa. 

16§ Jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen kerääminen 

-Jäsenmaksujen määrät päätettiin vuoden alussa pitää ennallaan, 5 € ja 10 €. Laura 

Raitavuo kerää jäsenmaksut ja päivittää jäsenrekisterin. 

17§ Pienryhmäohjauksen budjetti 

 -Ehdotetaan, että budjetoidaan 30 €. Budjetoidaan 30 €. 

18§ Haalarinauhojen hankinta 

-Etsitään mahdollisimman erottuvaa nauhaa. Lähtökohtaisesti jokaiselle hallitukselle 

uudet nauhat omalla värillään. 
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19§ Kiltatuotteiden tilanne 

 -Verkkokauppa perustettu, pyritään avaamaan tilaukset syyskuussa. 

20§ Fuksiaiset 

-Järjestetään 18.9. Walhallassa, avainten luovutus sunnuntaina klo 12. 

Turvallisuustoimia tarkennetaan lähempänä.  

-Ehdotetaan, että budjetoidaan fuksiaisiin 350 €. Budjetoidaan 350 €. Maksetaan 

polttoainekuluja 5 €/auto. Muilta kuin fukseilta ja vaihto-oppilailta peritään 

ruokamaksua 2 €. 

 -Informaatio fukseille mahdollisimman pian. 

21§ Syksyn tulevat tapahtumat 

 -OLuT:n kesäjuhlien etkot linnanmaan liikuntahallilla 28.8. 

-1.9. akateemisten alkajaisten etkot Kiikelissä suunnitteilla 

-4.9. Syyssoudut 

-Atlaksen joukkueen kannustaminen Tuiran rannalla 

-Ehdotetaan, että budjetoidaan 65 € soutujen ilmoittautumiseen. Budjetoidaan 65 €. 

-8.9. Syyskuun mantsailta kuudesta eteenpäin Syynimaalle 

-10.9. Hurmos: päivätapahtuma ja etkot 

-Syynimaan kerhotilan varaaminen etkoille kahdesta eteenpäin 

-Osallistutaan myös päivätapahtumaan. 

-Kiltahuoneen tuparit tiistaina 14.9. 

-15.–17.10. Mantsamökki 

-Soopalla ja Syntaksiksella alkoholiton yhteisretki Hailuotoon suunnitteilla 25.9. 

-Nikolin kanssa pesispeli, päivämäärä avoin 

22§ Atlaksen esittäytyminen fukseille 

 -Atlaksen esittely ja fuksien liittyminen järjestöön syyskuun 1. tai 2. päivä. 

 -Hallituksen esittäytyminen mantsaillassa viidestä eteenpäin 

23§ Meta 

 -Ei muita esille tulleita asioita. 
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24§ Seuraava kokous 

 -Seuraava kokous syyskuun alussa, Tanja Rautio tekee Doodlen. 

25§ Kokouksen päättäminen 

 -Päätetään kokous 18.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puheenjohtaja 
Tanja Rautio 

 
 

Sihteeri 
Oskari Arvela 

 
 

Pöytäkirjantarkastaja 
Pauliina Järvinen 

 
 

Pöytäkirjantarkastaja 
Laura Raitavuo 


