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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 

Atlaksen hallituksen kokous 8/2021 

 

Atlaksen hallituksen kokous 8/2021 

13.9.2021 klo 16 kiltakommuunissa sekä Microsoft Teamsissa 

 

1§ Kokouksen avaus 

 -Avataan kokous kello 16.00 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 -Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 10.9. 

-Läsnä Tanja Rautio, Tom-Erik Toikka -§23, Elmeri Viuho, Saara Hänninen, Eino Jauhiainen, 

Joni Viitala, Heta Martinmäki, Pauliina Järvinen, Samuli Taanila, Inka Hulmi, Anna 

Vähämetsä, Saskia Sikiö, Laura Raitavuo, Oskari Arvela, Anna Rönnqvist §3-, Sara Kalsta 

§4-, Anna Virtanen §6-§18, Sara Solastie §7-, Aarne Tähtimeri §13-, Jenni Honkanen §13-. 

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 -Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan. 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 -Valitaan Elmeri Viuho ja Saara Hänninen. 

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 -Nimiä puuttuu. 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

 -Histonin keväällä järjestettävistä vuosijuhlista tullut ilmoitus. 

-Mantsapäivät järjestetään kokonaan etänä. 

 -Kutsu Tombolon vuosijuhlille 9.10. 

 -Kiltavaatteiden kauppa Mantsakauppa avautumassa tässä kuussa. 

 -Ei postia 

7§ Talous 

 -Kassassa 508,30 €, tilillä 10260,57 € 

 -Zettleltä tulossa 966,31 € perjantailta. 

8§ Palaute 

 -Ei uutta palautetta 
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9§ OLuT:n terveiset 

 -Kokous tänään 

 -15.9. fuksisuunnistus, 30.9. fuksisitsit, futisturnauksen päivämäärä avoin. 

10§ EGEA:n terveiset 

 -Viime viikolla kokous 

 -Etätapahtuma suunnitteilla 

11§ PSMS:n terveiset 

 -PSMS uudet nettisivut julkaistu, löytyvät osoitteesta northern-geography.fi 

12§ Loimun terveiset 

 -Viime viikolla kokous, ei uutta ilmoitettavaa 

13§ Vuosijuhlakomitean terveiset 

 -9.9. kokous, muutamia uusia jäseniä mukaan.  

-Kutsuvieraskutsut lähetetty, opiskelijailmoittautuminen aukeaa lokakuun alussa 4.10. 

-Huomenna rekryilta fukseille. Mantsabändin kokoaminen aloitettu.  

-Vujumerkki on tilattu. Ehdotetaan budjetoitavaksi 200 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Ehdotetaan budjetoitavaksi koristeluun 100 € ja askarteluillan syötäviin 40 €. Kannatetaan ja 

budjetoidaan. 

-Päätetään, ettei myydä vujujen jatkoilla alkoholijuomia. 

14§ Menneiden tapahtumien jälkipyykki 

-OLuT:n kesäjuhlien etkot 

-Onnistunut tapahtuma, jossa hyvin osanottajia. 

-Akateemisten alkajaisten etkot 

-Onnistunut tapahtuma, osallistujia hyvin paikalla. 

-Soudut 

-Atlas neljäs ajalla 6.28. Paikalla paljon atlaslaisia. 

-Mantsailta 

-Paljon väkeä, saatu paljon positiivista palautetta. 

-Hurmos-etkot 

-Onnistuneet etkot, mukavasti porukkaa paikalla. 

15§ Fuksiaiset 

-Suunnittelut hyvässä mallissa, fuksit ilmoittautuneet, aikataulut ja tehtävät suunniteltu. 

 -Muistutussähköpostia laitetaan jo alkuviikosta. 

 -Varataan ruokaa fukseille ja vaihtareille, ylimääräinen myydään vanhemmille. 

 -Mikäli vastuuhenkilöt löytyvät, voidaan palju varata budjetin puitteissa. 
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16§ Mantsamökki 

 -Bussit kilpailutettu, Tilausliikenne Juntunen tarjosi 585 €. Hyväksytään tarjous. 

 -Mökin hinta 1100 €, ruokiin arvioitu 100 € 

 -Ehdotetaan budjetoitavaksi 1800 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

 -Tapahtumavastaavat vastuussa. 

17§ Syksyn tulevat tapahtumat 

-Alkoholiton tapahtuma 

-Esimerkiksi leffailta syyskuussa. 

-Kiltistuparit 

-Huomenna, ehdotetaan budjetoitavaksi 100 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Punakaartibileet? 

-Tarkka ajankohta vielä auki, mutta mahdollisesti jo loppuvuodesta. 

-Atlas-Nikoli-pesispeli 

-Pesäpallovälineitä saa lainaksi, tarkempi päivämäärä selvitetään tällä viikolla. 

-Atlaksen ja Verban olympialaiset 28.9. 

-Ei vielä tarkemmin suunniteltu, mutta tapahtuma- ja urheiluvastaavat mukana. 

-Hallituksen ryhmäytyminen 

-Kandintien kerhotilassa tai Tanjan luona. Tanja tekee Doodlen. 

-Ehdotetaan budjetoitavaksi 60 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Syysretki 

-Ehdotetaan budjetoitavaksi 80 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Rahaliikenne Atlaksen kautta. 

18§ Atlaksen logo 

-Nykyinen logo aiheuttaa ongelmia painotuotteissa johtuen viivanpaksuudesta ja logon 

korkeudesta. 

-Tarjotaan vapaat kädet logon muokkaamiseen esimerkiksi fonttien yms. asettelun suhteen 

brändituotteissa. Haalareiden logoa ei kuitenkaan muokata. 

19§ Haalarinauhojen edistyminen 

 -Nauhat tällä hetkellä kuljetuksessa. 

 -Tilattiin 100 m satiininauhaa turkoosina ja testiksi kultaisena. 

20§ Uusi logo -haalarimerkki ja haalarimerkkien tilaustarve 

-Pitäisi tilata lisää Maantieteelle emme voi mitään, Are you drunk?, Nallepuhia ja kumpiakin 

tutkijoita. 

 -Puhia tilattavaksi 300 kpl. ja muita 200 kpl. 

 -Budjetoidaan seuraavassa kokouksessa. 

 -Samuli Taanila tekee inventaarion. 
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21§ Roll-upin tilanne 

 -Hintaa telineelle, painatukselle ja postitukselle tulossa noin 100 €. 

-Ehdotetaan budjetoitavaksi 100 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Tilataan roll-up. 

22§ Ylimääräisten haalareiden tilaus Atlakselle 

-Haalaritilauksia tulossa n. 40 kpl. Ehdotetaan tilattavaksi 10 ylimääräistä, 2 S-, 4 M- ja 4 L-

kokoa. Kannatetaan ehdotusta. 

23§ Atlaksen osallistuminen verenluovutuskampanjaan 

-Atlaksen liittämistä veripalvelun veriryhmäksi mietitty. Ryhmän luovuttaessa esim. 

kymmenen kertaa vuodessa verta, saa ryhmä siitä todistuksen. 

 -Kannatetaan ehdotusta, Anna Rönnqvist vastaa. 

24§ Vuosikurssien edustajat tutkinto-ohjelmakahveille 

 -Laitetaan vuosikurssien omiin ryhmiin kyselyä vapaaehtoisista. 

24§ Meta 

 -Laitetaan jäsenistölle sähköpostia ja muistutetaan tapahtumasäännöistä. 

25§ Seuraava kokous 

 -Lokakuun alussa, Tanja Rautio tekee Doodlen. 

26§ Kokouksen päättäminen 

 -Päätetään kokous klo 17.50. 
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