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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 

Atlaksen hallituksen kokous 10/2021 

 

1.11.2021 klo 18 Teamsissa ja kiltakommuunissa 

 

1§ Kokouksen avaus 

 -Avataan kokous klo 18.00. 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 -Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu lähetetty 29.10. 

-Paikalla Aarne Tähtimeri, Samuli Taanila, Pauliina Järvinen, Saara Hänninen, Tanja Rautio, 

Elmeri Viuho, Heta Martinmäki, Joni Viitala, Inka Hulmi, Anna-Riina Vähämetsä, Laura 

Raitavuo, Anna Rönnqvist, Tom-Erik Toikka, Kielo Kukkala -15§, Sara Solastie 3§-. 

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

 -Hyväksytään työjärjestys. 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 -Valitaan Saara Hänninen ja Tom-Erik Toikka. 

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

 -Kevätkokouksen pöytäkirjasta puuttuu allekirjoitus. 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

 -Fuksiaisten paljusta tullut yksiköltä lasku, joka on maksettu. 

 -10.11. ja 24.11. järjestöklubin tapahtumia. 

 -Etsitään alumneille haastattelijoita Storytime-tapahtumiin. 

7§ Talous 

 -Tilillä 15 364,69 €, kassassa 869,85 €. 

 -Loimun laskutuksessa haalareista epäselvyyksiä, jotka selvitetään haalarivastaavan kanssa. 

 -Atlaksen osuus Hailuodon retkestä 63,12 €. 

-Haalarimerkkitilaus tehty ja hinta noin 1100 €. 

8§ Palaute 

 -Ei uutta palautetta. 
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9§ OLuT:n terveiset 

-Viikonloppuna oli vuosijuhlat, Blankon kanssa on tulossa lanit 5.–7.11. yliopistolla, The 

Pikkujoulut 16.12. OTY:n ja humanistisen killan kanssa, OLuT:n pikkujoulut 17.11. 

10§ EGEA:n terveiset 

 -Ensi viikolle 10.11. suunnitteilla EGEA-mantsailta. 

11§ PSMS:n terveiset 

 -Maantieteen päivät tällä viikolla. Käytössä uusi pankkitili. 

12§ Loimun terveiset 

 -Kokous huomenna, ei uutta ilmoitettavaa. 

13§ Vujutoimikunnan terveiset 

 -Cocktailtilaisuus viidestä eteenpäin, hallituksen täytyy olla jo silloin paikalla. 

-Ehdotetaan budjetoitavaksi ruokiin 4500 €, silliaamiaiseen 400 €, kattaukseen 200 €, ruuan 

kuljetukseen Raattiin 50 €, kahteen tarjoilijaan 8 h 280 €, astioihin 1000 €, siivoukseen 200 €, 

kämmirahastoon 200 €, esiintyjiin 700 € ja valokuvaajaan 200 €. Kannatetaan ja budjetoidaan. 

Korttihäiriön takia käteisnostosta aiheutuneet kustannukset n. 15 € hyvitetään.  

14§ Menneiden tapahtumien jälkipyykki 

-Mantsamökki 

-Bussilasku 585 €, paikka 1100 € ja ruuat 94,64 € maksettu. Kaupassakäynnin polttoaineet 

maksamatta 5 € Iida Lammelle 

-Tulot 1785 €, menot 1784,64 €.  Lisäksi pullorahoja 118,80 €. 

-Paikan home tuotti ongelmia. Puuroa ei ensimmäisenä päivänä riittänyt kaikille. 

Seuraavalla kerralla riittäisi ehkä yksi ruoka vähemmän. Muuten onnistunut tapahtuma. 

-Halloween-bileet 

-Tulot ja menot järjestäjäkiltojen kanssa vielä selvittämättä. 

-Tapahtuma onnistui hyvin, väkeä oli paljon paikalla.  

15§ Tulevat tapahtumat 

-Hallituskähmintä+mantsailta 3.11. 

-Tukikohdassa, kähmintä klo 17–18. Paikan vuokra 50 €, ehdotetaan budjetoitavaksi. 

Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Atlaksen kahvitus Mantsapäivillä 4.11. 

-Saalastinsalissa klo 14. Järjestelyt siis sitä ennen. 

-Vujut 20.11. 

-Korttelijuhlat 22.11. 

-klo 16–19. Jaetaan osallistujat ryhmiin, joissa jokaisessa useamman killan jäseniä. Ei 

kilpailu, enemmän tutustumista toisiin kiltoihin. 
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-Glögitilaisuus yksikön kanssa 24.11. 

-klo 12–13 yksikön seminaarihuoneessa, yksikkö hoitaa järjestelyt tapahtumavastaavien 

kanssa. 

-Punakaartibileet 25.11. 

-Etkot Alppimajalla, tapahtuma Bassossa. Järjestäjinä Atlas, Kone, Histoni ja Kultti. Liput 

etkot + Basso 5 €, pelkkä Basso ennakkoon 3 €, ovelta 4 €. Liput myyntiin Kide.appissa ja 

vihreiltä naulakoilta sekä AMK-päädystä. Etkot klo 17 alkaen, tapahtuma alkaa klo 22 

Bassossa. Mainosjulisteita tulossa, sähköposti tulossa viikon päästä. Kultti vastaa 

rahaliikenteestä. 

-Lyhärit 30.11. 

-Järjestetään kommuunissa. Ehdotetaan herkkuihin ja palkintoihin budjetoitavaksi 100 €. 

Kannatetaan ja budjetoidaan. 

-Pikkujoulut 

-Järjestetään 8.12. Kaarlessa. Paikalla joulupukki ja lahjavaihto. Pukin vaatteet löytyvät 

kiltikseltä. Atlas maksaa kuitteja vastaan fuksien leipomukset. Saskia Sikiö vastaa, Heta 

Martinmäki neuvoo tarvittaessa.  

-EGEA-mantsailta 

-Syynimaa varattu 10.11. klo 18 eteenpäin. Alussa noin puoli tuntia EGEA-kähmintää, jonka 

jälkeen mantsailta. EGEA budjetoinut valmiiksi. Ollaan mukana tapahtumassa. 

16§ Tapahtumavastaavien osallistumismaksut 

-Ehdotetaan, että tapahtumavastaavat pääsisivät alle 10 € tapahtumiin maksutta, 10–30 € 

puoleen hintaan, kalliimpiin päätetään tapahtumakohtaisesti. Seuraavalla hallituskaudella 

maksuista voidaan päättää uudestaan. Kannatetaan ehdotusta ja päätetään toteuttaa se.  

17§ Haalaritilin muutokset 

-Haalaritilin käyttöoikeuksia siirrettäessä huomattiin, että tili pitäisi siirtää Atlaksen 

pankkipalveluiden alle. 

-Siirretään HAALARIT-tili (FI77 5741 3620 2609 40) Atlas – Oulun yliopiston maantieteen 

opiskelijat ry (2844146-5) pankkipalveluiden alle. Pankkiasiakkuuden siirto tehdään Oulun 

Osuuspankissa. 

-Valtuutetaan Tanja Rautio ja Saara Hänninen tekemään muutokset pankkipalveluihin. 

-Poistetaan Lumikki Pylvänäiseltä käyttöoikeudet ja annetaan tilin laajat käyttöoikeudet Tanja 

Rautiolle ja Saara Hänniselle. 

-Liitetään HAALARIT-tili (FI77 5741 3620 2609 40) yhdistyksen 

verkkopalvelusopimukseen. 
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18§ Sääntömuutos 

-Katsotaan läpi ehdotetut sääntömuutokset. Lähetetään päivitetty sääntömuutosehdotus 

syyskokouksen kokouskutsun mukana jäsenistölle. 

19§  Meta 

 -Etäkokouksiin toivotaan enemmän aktiivisuutta. 

 -Kommuunin äänentoisto on korjattu. 

 -Uusi roll-up tullut postissa. 

 -Instagramiin tulossa kooste tulevista tapahtumista. 

20§ Seuraava kokous 

 -Syyskokous klo 16 alkaen 16.11. kommuunissa. 

21§ Kokouksen päättäminen 

 Päätetään kokous klo 19.44. 
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