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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS  

 

PAIKKA: Laitoksen kahvihuone, Physicum 

AIKA: 28.1.2013 klo 18.00 

LÄSNÄ: Meri Lindholm, puheenjohtaja 

Tommi Hautala, tutorvastaava 

Niklas Aalto-Setälä, liikuntavastaava 

Martta Pirttioja, varapuheenjohtaja 

Aliisa Priha, opintovastaava (poistui kohdassa 10.) 

Aleksi Rautio, isäntä 

Maiju Palosaari, sihteeri 

Eero-Pekka Lehtinen (poistui kohdassa 7.) 

Mikko Raninen (poistui kohdassa 10.) 

Nina Nordblad 

Jonne Alkiomaa 

Ilppo Soininvaara, taloudenhoitaja 

Heta Ekman 

Hertta Lehvävirta, huvipäälikko 

Tiia Seeve, emäntä 

Sampo Vesanen 

Sonja Pietiläinen 

Elina Pirhonen 

Johannes Nyman (poistui kohdassa 7.) 

Milla Kallio 

Daria Tarkhova 

Tiitus Kuisma 

Elli Saari (poistui kohdassa 12.2.) 

Mert Şaşıoğlu 

Maija Kokko 

Julius Krötzl (poistuis kohdassa 12.3.) 

Joonas Pöllänen (saapui kohdassa 9.5.) 

 

Yht. 27 kpl 

 

1. Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja Meri Lindholm avasi kokouksen kello 18:00. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Käsiteltiin kohta 9 kohdan 5 jälkeen. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin pöytäkirja hallituksenkokouksesta 8.1.  

 

5. MiSo 
 

Yhteystietojen jakaminen facebook:ssa (Meri) (tehty) 

Klusterilla inventaariosiivous (huvipäälliköt, emännät ja isännät) (tehty) 

Sohvien kevätsiivous (emännät) (tehty) 

Hallituslaiset kirjoittavat esittelyt itsestään Mantuun ja blogiin. (tehty) 

Sivuaineinfon pitäjien rekry alkaa mahdollisimman pian (Aliisa) (työn alla) 

Opintoinfoa ja sivuaineinfoa mainostetaan kun luokat ovat tiedossa (Aliisa) (tehty) 

Laitoskahveille 6.2. ruokaa (emännät) (työn alla) 

Vuosijuhlien työryhmä kutsutaan pian koolle (Nina ja Meri) (tehty) 

Huvityöryhmän facebook-ryhmän päivittäminen (Meri) (tehty) 

Peli-ilta tiistaina 18.2. Mainostusta ajoissa (isännät) (työn alla) 

Helsinginkadun appron lippujen ostaminen (huvipäälliköt) (myynti alkaa 4.2.) 

Hallitus myöntää 24h kulkuluvat hallitukselle, isännille, emännille, huvipäälliköille ja tuutoreille 

(Meri) (tehty) 

Yhteistyötä biologian opiskelijoiden kanssa pohdittiin (huvipääLliköt) (on lähestyttö) 

Yhteinen aktiiviryhmä facebookiin mantsalaisille ja geologeille (huvipäälliköt) (työn alla) 

Jatketaan poikkeusluvan selvitystä sillistä varten 9.3. (Meri) (tehty) 

 

 

6. Ilmoitusasiat 
 

6.1. Pankkitunnukset vaihdetaan 

Pöytäkirjat on allekirjoitettu ja hyväksytty. Meri ja Ilppo aktivoivat tunnukset ja poistavat 

vanhojen käyttäjien tunnukset. 

 

6.2. Tiedotuskäytännöt 

Tiedottaminen tapahtuu jatkossa enemmän omaa alaa koskevasti. Liikuntavastaavat hoitavat 

liikunnan, huvipäälliköt bileasiat ja varapuheenjohtaja virallisemmat. 

 

6.3. Klusterin kulkuluvat 

Kaikki, joilla on kulkulupa Klusterille, ovat vastuuhenkilöitä aina siellä ollessaan.  

 

6.4. Klusterikoulutus 

Kaikki, joilla on kulkulupa, ovat velvollisia käymään koulutuksessa. Myös tutoriksi 

harkitsevien on hyvä käydä koulutuksessa. 

 

6.5. Klusteri-inventaario 
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Inventaario on suoritettu ja siitä on laitettu Excel-tiedosto hallituksen ja aktiivien Facebook-

ryhmään. Kaapit on numeroita ja laitettu aakkosjärjestykseen, jotta kaappiin pistettävät 

tavarat pysyisivät järjestyksessä. 

 

6.6. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 

Toiminnantarkastajat Elli Saari ja Liisa Halonen katsovat läpi viime vuoden 

toimintakertomuksen ja kirjanpidon. Kävimme läpi tilinpäätöstä, joka koostuu taseesta ja 

tuloslaskelmasta. Hyväksyttiin tilinpäätös liitteineen. 

 

6.7. Toimintakertomuksen allekirjoittaminen 

Hallitus hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen. Lisäksi tarkennettiin 

toiminnantarkastuksen menettelyä.. 

 

7. Posti 
MaO on saanut kaksi postikorttia sekä kutsun kemistien vuosijuhlaan 15.2.  

 

8. Talousasiat 
 

8.1. Tilin saldo 

Ei tiedossa. 

 

8.2. Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

 

8.3. Mantun lasku 

Mantun lasku on tuloillaan, 135 euroa. 

 

9. Opintoasiat 
 

9.1. Opintoinfo 

Opintoinfo on 31.1. yhdessä opettajatutoreiden kanssa. 

 

9.2. Sivuaineinfo 

Järjestetään 14.2., suurin osa esittelijöitä on rekrytty. Katariina Kosonen tulee myös paikalle. 

 

9.3. Opetuksen kehittämistyöryhmä 

Perustetaan yhteinen opetuksen kehittämistyöryhmä geologian ja maantieteen laitokselle. 

Kirsti Korkko-Niemi hallinnoi työryhmää. Opiskelijoiden edustajiksi valittiin Aliisa Priha ja 

Elli Saari, sekä varajäseneksi Meri Lindholm. 

 

9.4. Opiskelija-opettaja -tapaaminen 

Päivämäärää ei ole vielä päätetty, järjestetään todennäköisesti loppukeväästä. Palataan 

asiaan myöhemmin keväällä.  

 

9.5. Laitoskahvit 

Laitoskahvit ovat 6.2. klo 14:00 geologien kivipihalla. Viimeistään torstaina lähetetään 

mainostusta (Aliisa). 
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9.6. Palaute 

Käsiteltiin palautetta koskien pikkujouluja ja tyttöjen iltaa.  

Pikkujoulut: painotetaan vanhusten ohjelmaa ja joulupukki-perinnettä.  

Tyttöjen ilta: kevään tyttöjen illan teemaa pohditaan kyselyllä e-lomakkeen muodossa 

(Aliisa).  

Jatkossa palautteista tehdään päätökset, jotka yhdenvertaisuusvastaava lähettää MaO:n 

sähköpostilistalle (Martta). Mainostetaan tärppiloota (Martta) 

 

10. Vastaavat 
 

Opintovastaava: 

 

Tommi Inkinen on valittu uudeksi osastonjohtajaksi. Vapautuvat resurssien johdosta laitokselle 

rekrytoidaan uusia ihmisiä. Täytettäviä virkoja ovat GIS:in apulaisprofessuuri, aluesuunnittelu ja -

politiikan professuuri ja aluetieteen lehtoraatti. Henkilöstökoordinaattoriksi on valittu Tuija Komsi. 

Laitokselle haetaan myös uutta taloussihteeriä. Laitosneuvostossa pohditaan miten laitoksen 

osastonjakoa voitaisiin muokata tutkimusta tukevaksi. 

 

Tutorvastaava: 

 

Sampo ja Tommi kävivät tiedekunnan tutorvastaavien koulutuksessa. Jatkossa HYY siirtyy 

kokonaan sähköiseen muotoon eikä paperisia infokirjeitä enää lähetetä. Jatkossa kaikki tieto menee 

flammaa, jonne tehdään fuksien tietopaketti. Pohdittiin esimerkiksi pienen punaisen muuttamista 

myös pdf-muotoon. Olli Ruth yhä laitoksen tutorvastaava, hänen kanssaan tapaaminen huhti-

toukokuussa. Ensi viikon tiistaina järjestetään klo 12:30 supassa tutorinfo, mainostusta tulossa 

(Tommi ja Sampo).  

 

Klusterivastaava: 

 

Kokouksessa käytiin läpi klusterin sääntöjä, korostettiin koulutuksen tärkeyttä. Toinen kokous on 

tulossa keväämmällä.  

 

Liikuntavastaava: 

 

Pelivuorot pyörivät normaalisti. Suunnitteilla on mimmilätkää ja rusettiluistelua. Selvitetään onko 

Egealla oikeutta pelivuoroon (Tiitus) 

 

KV-vastaaja: 

 

Kaikki infot käännetään englanniksi. 

 

Huvpäälliköt: 

 

15.2. järjestetään huvityöryhmän tutustumisilta. Kartoitetaan huvityöryhmän ideoita ja innostusta. 

 

YKL-vastaava: 

 

Eli Saari infoaa opiskelijoiden oikeuksiin ja työelämään liittyvistä asioista. Tulostuskiintiö tulee 

muuttumaan tämän vuoden keväällä. 
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Kirjaston johtokuntaan on valittu Heta Ekman. 

 

 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 
 

11.1. Mittarisitsit 

Mittarisitsien teemana on luultavasti 90-luku, sekä tilaisuudessa on myös mahdollista 

saunoa. Huvipäälliköt mainostavat. Selvitetään milloin ilmoittautumislinkki aukeaa. 

 

11.2. Laskiainen 

Emännät ja huvipäälliköt hoitavat.  

 

11.3. Vuosijuhlat ja sillis 

Vuosijuhlatyöryhmä on koottu. Tapahtuman kutsuja lähetetään heti kun menu on selvinnyt. 

Silliksen järjestämispaikka on edelleen auki, mahdollista käyttää MaO:n Sivistys-vuoro. 

Vuosijuhlilla jatketaan laulunjohtajaperinnettä. Tänä vuona laulunjohtajina toimii hallitus. 

 

11.4. Peli-illat 

Isännät hakevat Epulta MaO:n pelit. Mainostusta tuloilla (isännät). 

 

11.5. Vappu 

Palataan asiaan keväämmällä. 

 

11.6. Kulttuurimaantieteenretki 

Ajankohdaksi on mietitty huhtikuun ensimmäistä viikonloppua (viikko 14). Tällä tai ensi 

viikolla on tulossa e-lomake (retkivastaavat). 

 

11.7. Aktiivimökki 

Aktiivimökki järjestetään alustavasti elokuun loppupuolella, viikolla 33 (Meri ja Martta) 

 

11.8. Hallitusappro 

Hallitusappro järjestetään 12.4.  

 

11.9. Helsinginkadun appro 

Liput tulevat pian myyntiin, lippuja ostetaan 60 kappaletta torstain lähdölle (Huvipäälliköt). 

Tapahtuma on 24.4. 

 

11.10. Matlun kyykkäturnaus 

Tapahtuma järjestetään 8.2. Huvipäälliköt mainostavat. 

 

11.11. Jääkausibileet 

Kaikille avoin tapahtuma, järjestetään 28.3. Alumneihin aletaan ottaa yhteyttä ajoissa. 

 

11.12. Speksi ja Kumpulan speksi 

Kumpulan järjestämille spekseille aikoo osallistua maantieteilijöitä. Kulttuurivastaavat 

järjestävät lähdön conduksen speksiin. 

 

11.13. Yhteiset fuksibileet Mittarikillan kanssa 
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Järjestetään mahdollisesti helmi-maaliskuussa. Huvipäälliköt selvittelevät fuksien 

innokkuutta. 

 

11.14. Menneet tapahtumat: Haalaribileet 

Haalaribileet menivät hyvin, tapahtumassa oli noin 100 osallistujaa. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 
 

12.1. SUM ry:n työelämäilta 

Suunnittelumaantieteen yhdistys haluaa järjestää aluetieteilijöille suunnatun saunaillan. 

Tapahtumaan käytetään MaO:n toinen Sivistys-vuoro ja se järjestetään alustavasti 24.2. 

 

12.2. Sohvien siisteys 

Sohvilla olevat kirjat ja vihkot käydään läpi ja lajitellaan (Emännät) 

 

12.3. Haalarimerkit 

Lohikäärme- ja MaO aikojen alussa -merkkejä tilataan lisää. Lasketaan seuraavaan 

kokoukseen haalarimerkkien määrä (Ilppo) 

Reippailijoiden haalarimerkki päätettiin toteuttaa. 

 

12.4. Laulukirjat 

Nykyisiä laulukirjoja on 65 kappaletta. Kevään aikana tullaan pohtimaan uuden laulukirjan 

sisältöä. Kirjan toteuttamiseksi perustetaan komitea, kysellään alustavasti ihmisten 

kiinnostusta alkaa keksimään uusia lauluja. Perustetaan facebook-ryhmä (Meri). Tulevan 

laulukirjan materiaalit ovat MaO:n omaisuutta, ja kaikki käyttöoikeudet kuuluvat MaO:lle. 

 

12.5. Ergonomisuuden parannusprojekti 

Matrix haluaa lähteä perustamaan ergonomisuuden parannusprojektia. MaO tukee projektia. 

Meri lähtee edustamaan maantieteilijöitä parannusprojektiin. 

 

12.6. Maksukäytännöt MaO:n tapahtumissa 

MaO:n tapahtumat tulee maksaa MaO:n tilille, eikä tapahtumaan saa osallistua ilman 

maksukuittia.  

 

12.7. Kumpulan uusi ainejärjestö 

Uusi järjestö käynnistää toimintansa keväällä. Helmi-maaliskuussa alkaa nimikilpailu. MaO 

liittyy Kumpulan uuteen ainejärjestöön. Anton Saressalo tulee esittelemään järjestöä 

seuraavaan halkoon. 

 

13. MiSo 
Laitoskahvit: viimeistään torstaina 30.1. lähetetään mainostusta (Aliisa). 

Jatkossa palautteista tehdään päätökset, jotka lähetetään MaO:n sähköpostilistalle (Martta). 

Kevään tyttöjen illan teemaa pohditaan kyselyllä e-lomakkeella (Aliisa) 

Mainostetaan myös tärppiloota (Martta) 

Tiedottaminen jaetaan omaa alaa koskevasti (liikuntavastaava, huvipäällikkö, Martta) 

Ensi viikon tiistaina järjestetään klo 12:30 supassa tutor-info, mainostusta tulossa (Tommi ja 

Sampo) 

Selvitetään onko Egealla oikeutta pelivuoroon (Tiitus) 
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Mittarisitsejä mainostetaan (huvipäälliköt) 

Tänä vuonna vuosijuhlilla laulunjohtajina toimii koko hallitus. 

Isännät hakevat Epulta MaO:n lautapelit. Mainostusta peli-illasta tuloilla (isännät). 

Tällä tai ensi viikolla tulossa e-lomake koskien kulttuurimaantieteen retkeä (retkivastaavat) 

Aktiivitelttailu järjestetään alustavasti elokuun loppupuolella, viikolla 33 (Meri ja Martta) 

Mainostetaan Matlun kyykkäturnausta (Huvipäälliköt) 

SUM ry:n työelämäilta 24.2. (Eppu) 

Sohvilla olevat kirjat ja vihkot käydään läpi ja lajitellaan (Emännät) 

Lasketaan seuraavaan kokoukseen haalarimerkkien määrä (Ilppo) 

Perustetaan facebook-ryhmä uuden laulukirjan suunnittelulle (Meri) 

 

14. Seuraavat kokoukset 
 

14.1 Kevätkokous 

Kevätkokous on 25.2. klo 17:00, samalla järjestetään KuKo. Paikkana on laitoksen 

kahvihuone. 

 

14.2. HalKo 

Tiistaina 11.2. klo 18:00. 

 

15. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                     _________________________ 

Meri Lindholm                                                              Maiju Palosaari 

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri 
 


