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Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

 

PÖYTÄKIRJA 

Atlaksen hallituksen kokous 2/2021 

Aika:  maanantaina, 21.02.02022, klo 17.00 

Paikka: etäkokouksena Teamsin välityksellä 

 

1§ Kokouksen avaaminen 

PJ Tom-Erik Toikka kutsui Atlas ry:n hallituksen koolle 21.2.2022 kello 17.00 etänä 

Teamsin välityksellä. PJ Tom-Erik Toikka avaa kokouksen. 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

paikalla: Tom-Erik Toikka, Meeri Alahuhtala, Veera Niva, Alarik Parikka, Mari Ala, 

Kaapro Keränen, Saara Heikkinen, Tanja Rautio, Anna Rönnqvist, Emma Kostama, 

Eino Jauhiainen, Aku Pulkkinen, Aarne Tähtimeri ja Joni Viitala (saapui kohdassa 

11§) 

Atlas ry:n sääntöjen 6§:n mukaan, hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta 

tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.  

Edelleen Atlas ry:n 7§:n mukaan, hallituksen kokouksista ilmoitetaan vähintään 

kolmea (3) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla tai vastaavalla 

koko jäsenistön tavoittavalla foorumilla. Hallituksen kokoukset ovat yhdistyksen 

jäsenistölle avoimia ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. 

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 17.2.2022 yhdistyksen 

sähköpostilistalla ja kokouskutsu on lähetetty ainejärjestön jäsenille, hallituksen 

jäsenille, hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, ja sihteerille. 

Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus todetaan läsnäololistan perusteella.  

Sihteeri:  

Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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päätös: 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hallitus voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka hallitus, toimihenkilöt tai jäsenet ovat 

sille valmistellut tai jotka määrätään säännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. 

Hallituksen jäsenet voivat kannatetulla päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös 

muun asian, jota ei ole valmisteltu hallituksen käsittelyä varten.  

Luodaan uusi kohta 7§ ”Talous” 

Sihteeri:  

Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

päätös: 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

4§ Pöytäkirjantarkistajien valinta 

Hallituksen kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi 

äänivaltaista ainejärjestön jäsentä.  

Hallituksen kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava pöytäkirjan 

tulostamisen jälkeen. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se 

on tarkastettava seuraavassa hallituksen kokouksessa.  

Sihteeri: 

Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja 

asetetaan nähtäville ainejärjestön kiltahuoneelle kokouksen jälkeen ilmoitettavana 

ajankohtana. Pöytäkirjakopio asetetaan nähtäville ainejärjestön verkkosivuille. 

päätös: 

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Aarne Tähtimeri ja Veera Niva. 
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5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Pöytäkirja “Yhdistyksen kokous 1/2022” tulostetaan kiltahuoneelle uudelleen ja se 

tulee tarkastaa. Pöytäkirjantarkastajat Tähtimeri sekä Pulkkinen tarkastavat 

pöytäkirjan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Pöytäkirjasta “Hallituksen 

kokous 1/2022” puuttuu yhdeltä sivulta pöytäkirjantarkastaja Raution allekirjoitus. 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

6.1§ Atlas ry:n opiskelijoille suunnattu kampuskysely sulkeutui perjantaina 11.2. 

Vastauksia kyselyyn saatiin 99 kappaletta. Kyselyn tulokset on liitetty kokouskutsuun. 

6.2§ KOOMA ilmoittautuminen avautui perjantaina 11.2.  

6.3§ Mantsamökin ilmoittautuminen avautui torstaina 17.2.  

6.4§ Prof. Anssi Paasi ilmoittautui puhujaksi lauantaina 26.2. Rotuaarilla 

järjestettävään keskustakampuksen vastaiseen mielenosoitukseen.  

6.5§ Atlaksen hallitus kokousti Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran kanssa 17.2. 

Kokouksen pääosassa olivat uusien yhteistapahtumien sopiminen, alumnitoiminnan 

aloittaminen sekä PSMS:n näkyväksi tekeminen Atlaksen opiskelijakunnalle.  

6.6§ Atlakselle saapui postissa Loimun jäsenlehti. 

7§ Talous 

Ehdotetaan, että Verban vuosijuhlille 95€ kahden henkilön illalliskortteihin + 20€ 

lahjaan. Ehdotus saa kannatusta ja budjetoidaan 95€ + 20€. Verban vuosijuhlille 

osallistuu Emma Kostama ja Vilja Männistö. 

Ehdotetaan, että Maon vuosijuhlille budjetoidaan 25€ kahden henkilön 

illalliskortteihin ja 20€ lahjaan. Ehdotus saa kannatusta ja budjetoidaan 25€ + 20€. 

Maon vuosijuhlille osallistuu Saara Heikkinen ja Sara Solastie. 

Tilillä: 7133€ 

Haalaritilillä: 42,99€ 

Käteiskassassa: 457€ 
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8§ Atlaksen Keskustakampuksen vastainen kannanotto 

Atlas ry:n tekemästä kyselytutkimuksesta Keskustakampukseen liittyvistä 

mielipiteistä ilmenee huomattava tyytymättömyys nykyistä kampusprojektia kohtaan. 

Atlaksen jäsenistö on useassa kyselyn kohdassa muita ainejärjestöjä tyytymättömämpi 

muun muassa kampusprojektin viestintään, päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä 

tiedekunnan tutkimuksen tarpeiden huomioimiseen. Atlaksen jäsenistö piti kyselyssä 

erittäin tärkeänä kampuksen poikkitieteellisyyden säilymisen ja jonkin verran tärkeänä 

mahdollisuuden asua lähellä kampusta. Nämä vastaukset Atlaksella ohittivat muiden 

ainejärjestöjen vastaavien kyselyiden prosentuaaliset osuudet. 

Suurin osa vastanneista ei ole valmis siirtymään Raksilaan ja noin neljännes ei osaa 

sanoa onko valmis siirtymään. 

Hallituksen pohjaesitys: 

Hallitus perustaa kannanottotyöryhmän ja antaa sille tehtäväksi valmistella virallinen 

kannanotto keskustakampusta vastaan. Valmisteltu kannanotto tuodaan hallituksen 

nähtäville kommentoitavaksi. Tarvittaessa kannanoton kirjoittamista varten 

järjestetään hallituksen iltakoulu. Hallitus valtuuttaa kannanottotyöryhmän 

julkaisemaan kannanoton ainejärjestön verkkosivuille sekä lähettämään sen OYY:lle 

sekä pyydettäessä muille tahoille. 

päätös: 

Perustetaan kannanottoryhmä, jossa vastuuhenkilöinä Kaapro Keränen, Tom-Erik 

Toikka, Aarne Tähtimeri ja Saara Heikkinen. 

9§ Atlas ry:n osallistuminen mielenosoitukseen 

Atlasta on pyydetty osallistumaan kiltana Keskustakampuksen vastaiseen 

mielenosoitukseen lauantaina 26.2.2022 klo 12.00. Atlaksen hallitus on käynyt läpi 

jäsenistölleen järjestetyn kyselytutkimuksen tulokset Keskustakampukseen liittyen. 

Kyselytutkimuksen perusteella Atlaksen jäsenistö on selkeästi 

Keskustakampusprojektia vastaan. Lisäksi hallituksen kesken on järjestetty anonyymi 

äänestys mielenosoituksen tukemisesta kiltana. Äänestykseen ei tullut hallitukselta 

yhtäkään kielteistä ääntä.  

Hallituksen pohjaesitys: 

Atlas ry tukee Keskustakampuksen vastaista mielenosoitusta ainejärjestönä. 

Puheenjohtaja valtuutetaan tiedottamaan mielenosoituksen järjestäjiä Atlaksen 

ainejärjestön tuesta. Puheenjohtaja myös toimittaa mielenosoituksen tukemista varten 

tuen perusteet tiivistettynä muutamaan lauseeseen. 
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päätös: 

Atlas ry tukee Keskustakampuksen vastaista mielenosoitusta ainejärjestönä. 

10§ Mantsailta 

Mantsailta järjestetään 26.2. Kello 18.00 Oulun Tetralla. Kululaskelman mukaan 

Tetran vuokra maksaa 320€ ja tarjoiltavat 50€. Pentti Kaiteran rahastolta haetaan 

tukirahaa tapahtuman järjestämiseen. Mikäli hakemus hyväksytään, tukiraha kattaa 

koko tapahtuman kulut. Mikäli hakemusta ei hyväksytä, EGEA on valmis 

osallistumaan kulujen kattamiseen, maksamalla jälkikäteen 100€ Atlakselle.  

Hallituksen pohjaesitys:  

Budjetoidaan Mantsaillan järjestämiseen 370€. 

päätös: 

Budjetoidaan manstaillan järjestämiseen 370€ 

11§ Wapputurnajaiset 2021 

Verbalta on tullut lasku vuoden 2021 Vapputurnajaisiin hankituista haalarimerkeistä. 

Atlaksen osuus merkkilaskusta on 23€. 

Hallituksen pohjaesitys: 

Maksetaan 23€ Verballe haalarimerkeistä. 

päätös: 

Maksetaan 23€ Verballe haalarimerkeistä. 

12§ Umpihankifutis 

OLuT:n umpihankifutisturnaus järjestetään sunnuntaina 27.2. klo 12:00 eteenpäin 

kyykkästadionin pohjoispuolella olevalla nurmialueella, Linnanmaan kampuksen 

vieressä. Turnaus pelataan viiden hengen joukkueissa ja perinteisesti Atlas on 

ilmoittanut joukkueen turnaukseen mukaan. Ilmoittautuminen turnaukseen alkoi 

torstaina 17.2. Kello 12.00. ja ilmoittautumisaikaa on torstaihin 24.2. asti. 

Turnaukseen osallistuminen maksaa 5€.  

Hallituksen pohjaesitys:  

Budjetoidaan 30€ Atlaksen joukkueen osallistumismaksuun ja tarvittaessa voittolaatan 

kaivertamiseen. 
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päätös: 

Budjetoidaan 30€ Atlaksen osallistumismaksuun ja tarvittaessa voittolaatan 

kaivertamiseen. 

13§ Meta  

Keskustakampuksen vastaisen kannanoton kirjoittaminen järjestetään mahdollisesti 

22.02. tai 23.02. 

14§ Seuraava kokous 

 Järjestetään tarkempi kysely seuraavan kokouksen ajankohdasta. 

15§ Kokouksen päättäminen 

PJ Tom-Erik Toikka päättää kokouksen 

Päätetään kokous klo 17.52 
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Puheenjohtaja 

Tom-Erik Toikka 

 

 

Sihteeri 

Meeri Alahuhtala 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja 

Aarne Tähtimeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja 

Veera Niva 


