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Atlas – Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry 

PÖYTÄKIRJA 

Atlaksen hallituksen kokous 

16.5.2017 klo 16:00 Kiltakommuuni 

1§ Kokouksen avaus 

Avataan kokous klo 16:13 

 

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Laillisia ja päätösvaltaisia. Kokouskutsu laitettu sähköpostilistalle 

lauantaina 14.5. 

– läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnä Salli Ojala, Tiia Kivirikko, Rita Hiltunen, Aleksi Nissilä, Janne 

Kirjavainen, Juuso Kallinki, Antti Kumpula 

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen 

Lisätään kohta §18 Katri Suorsan suosituskirje  

 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan Aleksi Nissilä ja Antti Kumpula. 

 

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Kevätkokouksen 18.4 pöytäkirjasta puuttuu allekirjoituksia. 

 

6§ Ilmoitusluontoiset asiat ja posti 

Nuorten ystävät ry otti yhteyttä Ritaan, asia käsitellään kohdassa 17§. 

Mantsalehden vappunumeron lasku tullut. 

Wappusaunan loppulasku tullut. 

 

7§ Talous 

Tilillä  5012,67€ ja kassassa 644,9€.  

Janne K. tarkisti kassan Artun sijasta. Kassassa Syntaksiksen ja Nikolin 

osuudet Wappusaunan tuloista.  Syntaksikselta maksamatta loppuosa 



VPJ   Siht.   PKT   PKT 

Walhallan vuokramaksusta ja Nikolilta sekä alku- että loppuosa. Arttu 

käy tilittämässä kassan ennen kesää. 

 

8§ OLuT:n terveiset 

 Kesäjuhlat 26.8. Caio on varattu. 

 Pro-koulutus 30.8. Ainejärjestöiltä kysytään lista 

pienryhmäohjaajista koulutusta varten. 

 Fuksikisat 5.9. Pidetään Linnanmaan liikuntahallin takana. 

Jokaiselta killalta pyydetään rasti fuksikisoihin. Caio on varattu 

jatkoja varten. 

 Fuksisuunnistus 12.9. Rasteja pyritään ripottelemaan tasaisesti 

linnanmaa-keskusta-välille. Tivoli on varattu jatkoja varten. 

 Futisturnaus (alustavasti) 30.9. 

 Fuksisitsit: Teekkaritalo on remontissa vielä syyskuun, joten 

uudeksi päivämääräksi valikoitui ke 4.10. 

 

9§ Loimu:n terveiset 

 Ei mitään akuuttia mainittavaa. Vappuna jaettiin makkaraa 

fuksiuitoissa ja samalla oli liittymistarjous. 

 

10§ Egean terveiset 

 Kongressi oli ja meni. Katsotaan Egean terveiset tarkemmin ensi 

kokouksessa. 

 

11§ PSMS:n terveiset 

 Ei mitään erikoista. Osallistumisesta pääsykoekahvitukseen ei ole 

kuulunut. 

 

12§ Sitsien jälkipyykki 

 Atlas järjesti Urheilulliset Wappusitsit 19.4 yhdessä Oharin, 

Lastareiden, Verban ja Valenssin kanssa, ja paikkana toimi 

Teekkaritalo.  



 

PJ   Siht.    PKT    PKT 

 Sitsit maksoivat killoille yhteensä 1341.61 euroa, ja tuloja sitseistä 

kertyi 1375.45 euroa, joten per kilta voittoa sitseistä tuli 6.76 

euroa. 

 

13§ Wappumenojen jälkipyykki (saunat + maraton) 

 Wappusauna 1 Walhallassa 18.4. Porukkaa jonkin verran. 

Äänentoistossa paljon ongelmia. Jemma kyselee vuokrahyvitystä. 

 Wappusauna 2 Teekkaritalolla 20.4. Veti väkeä ja oli onnistunut. 

 Muumimaraton kiltakommuunissa 22.4. Oli väkeä ja oli mukavaa. 

 

14§ Pääsykoekahvitus  

 Pääsykokeet maanantaina 22.5 klo 9-13, salina L1. 

 Kahvitus klo 11-13:30 oranssien naulakoiden tienoilla. Rita kysyy 

laitokselta sponsoroinnin kahviin ym. tarjottaviin. Tehdään 

doodle-kysely kahvipöydällä päivystämiseen.  

 Budjetoidaan 30€, mikäli laitos ja PSMS eivät osallistu. 

 

15§ Fuksiaiset 

 Veljeskoti varattuna 29.9-1.10.2017 

 Juulia saanut fuksivastaavan kansion. 

 Suunnittelu käyntiin viimeistään elokuussa. 

 

16§ Kesän tapahtumat 

 Salli luo avoimen kyselyn kesälle toivottavista tapahtumista, jota 

jaetaan facebookin ja sähköpostilistan kautta. Vastausten 

perusteella suunnitellaan muutamaa tapahtumaa kesän varrelle.  

 Laitoksen kanssa yhteinen tapahtuma syyskuulle Koitelinkoskelle. 

Rastisuunnistusta ja muuta puuhaa. Suorsa ilmoittaa laitoksen 

alkusyksyn aikatauluja, kun tietää paremmin. 

 

17§ Nuorten Ystävät ry yhteistyö 
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 Tarjoavat syksylle 2017 karttaprojektia Wihuri-rahaston tukea 

vastaan oululaisista kaupunkikierroksista. 

 Lähetetään sähköpostikyselyä halukkaille, vastausten deadline 

sunnuntai 21.5. 

 Halukkaat ilmoittautuvat Ritalle ja ovat sitten itse yhteyksissä 

projektipäällikkö Anne Ollikaiseen. 

 Jos halukkaita ei löydy, Atlas ei lähde mukaan yhteistyöprojektiin. 

 

18§ Katri Suorsan suosituskirje 

 Kirjoitetaan kokouksen jälkeen suosituskirje, jolla Atlas ry puoltaa 

Katri Suorsan valintaa koulutussuunnittelijaksi jatkossakin. 

 

19§ Kiltiksen kalustus 

 Emännät ottavat yhteyttä toisten kiltojen tilavastaaviin ja/tai 

vaksiin tietokoneiden ja pistokkeiden osalta. Pyritään sopimaan 

paremmat pelisäännöt muitten kompleksin kiltojen kanssa. 

Tilavastaavat yrittävät kokoustaa syksyn alussa. Voidaan 

esimerkiksi tuoda kunkin killan hallituksen hyväksyttäväksi 

sopimus kiltatilojen käytöstä.  

 Käynyt ilmi, että seiniin ei saa porata. Seinät ovat tehty asbestista. 

Tämä tulee tuoda ilmi myös muiden kiltojen tilavastaaville. 

 

20§ Haalarimerkkitilaus 

 Kappalemäärät yht. 1300kpl: 

Vanhat: Party spoiler 200 kpl; Älä liimaa- 100 kpl,  

Uudet: Party broiler 300 kpl; Dr. Phil 300 kpl; Elämän Oulu 400 

kpl  

 Budjetoidaan 1500€ 

 

21§ META 

 Lähetetään mantsalehden fuksinumero valituille, jos laitos maksaa 

lehden painon ja postituskulut. Yritetään lähettää 
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mahdollisimman pian valintakoetulosten jälkeen. Lisäksi laitetaan 

mukaan Vesa-haalarimerkkejä. 

 Ammattikuvaseminaariin lyötävä päivä lukkoon PRO-kertojen 

suunnittelun yhteydessä ja Rusaselle tieto mahdollisimman pian, 

että voi kerätä puhujia ja varata tilan. Janne K. ilmoittaa 

Rusaselle. 

 

22§ Seuraava kokous 

Pyritään pitämään seuraava kokous elokuussa. 

 

23§ Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 17:29. 

 

 

 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

Rita Hiltunen      Salli Ojala 

 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 

Aleksi Nissilä      Antti Kumpula    


