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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 
KUUKAUSIKOKOUS 

 
PAIKKA: Geopiste, Physicum 

AIKA: 1.2.2018 klo 18.00 

LÄSNÄ: Eveliina Sirola 

Vivi Tarkka 
Eemil Becker 
Outi Seppälä, poistui kohdassa 12.5 
Janni Honkavaara 
Iivari Laaksonen 
Sari Aroalho 
Tanja Palomäki 
Olivia Halme 
Julia Viertola 
Aku Suoknuuti 
Varpu Savolainen 
Jessika Isomeri 
Antti Nevalainen 
Aada Koivuranta 
Roope Heinonen 
Aino Aalto 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslistaan lisätään kohdat 6.4 Klusteriavainten hankinta, 9.3 Palaute, 11.1 Hallitusappro, 11.2 
Geosauna, 12.3 Supalle varausjärjestelmä, 12.4 MaO:n oheistuotteet, 12.5 tilojen varausoikeudet 
ja 12.6 Dekaanin kanssa juttelua. Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen kokouksen 
työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään vuosikokouksen ja viime marraskuun hallituksen kokouksen pöytäkirjat. Edellisen 
kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirtyy seuraavaan kokoukseen.  
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5. MiSo 

Trellon tunnukset hallitukselle jakoon, Julia – tehty  

MOT:iin yhteydenotto kannanoton tiimoilta, Tanja – tehty  

Haalarimerkkiompelun mainostus, Jasmiina – tehty  

Liikuntavuorojen maksaminen, Julia ja Sari – tehty  

Blogin päivittäminen, Roope – työn alla 

Uuden nettisivun omistusoikeudet MaO:lle, Sakari ja Roope – työn alla  

Flagmore Oy:n sponsoriehdotus, Sakari – ei tietoa  

Infoa hallituksen ulkopuolisille klusterikoulutuksesta, Julia – tehty 

Klusterivaraustunnukset jakoon hallitukselle, Julia – tehty 

Haalarinmaksuinfo fukseille, Jessika – tehty  

Työelämäekskursioista kysely Facebookkiin, Marisofia ja Sakari – tehty  

Keittiön ja sohvien siivous, Keittiömestarit, huvipäälliköt, pj, vpj – tehty  

Hallituksen kuvaukset nettiin, kaikki – työn alla 

 
6. Ilmoitusasiat 

6.1 Kampuskirjaston muutokset 
Kumpulan kampuskirjastoon on tulossa muutoksia vuoden 2018 aikana. Kirjaston kokoelmiin ja 
tiloihin tulee muutoksia, osa kirjastosta muutetaan tiedekunnan työtiloiksi, ja opiskelijoiden 
neuvontapalvelut aloittavat toimintansa kirjaston tiloissa. 

6.2 Tuutorihaku 
Tuutorihaku on käynnissä, ja se sulkeutuu maanantaina 12.2. klo 15. Valintojen toteutustavassa 
on vielä epäselvyyksiä. 

6.3 Tiistain korisvuoron sponsorointi 
Korisvuoron sponsoroinnista on käyty keskustelemassa osaston johtajan Annakaisa Korjan kanssa. 
Osasto maksaa todennäköisesti kevään 2018 nousseen osuuden. Syksyn 2017 laskuun ei saatu 
sponsorointia, sillä viime vuoden tilipäätös oli jo tehty, jonka johdosta viime vuoden laskun 
maksaminen on mahdotonta. Syksyn 2017 laskun nousseen osan (400e) sponsoroi MaO. 
 
6.4 Klusteriavainten hankkiminen 
Klusteriavainten aktivointi onnistuu opiskelijakortille HYY:n palvelutoimistossa osoitteessa 
Mannerheimintie 5 B. Avain on luultavasti mahdollista aktivoida myös esimerkiksi matkakorttiin.  

 
7. Posti 

Postikortteja 
Kopioniinin laskun maksumuistutus 
Terra 
Kutsu Matrixin vuosijuhlille 3.3 (Antti ja Vivi) 
Kutsu Maanmittarikillan vuosijuhlille 16.3. (edustajat ei tiedossa) 

  
8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 
3539,65 
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8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tilanne on hyvä 

 
9. Opintoasiat 

9.1 Opintopalautteen purku ja viestintä- ja kurssikysely 
Opintopalautteen purussa nousi paljon keskustelua, josta on laitettu tiivistelmä MaO:n 
tiedotuslistoille. Purussa oli puhetta fuksien kirjatenteistä, ja esille nousi ehdotuksia esimerkiksi 
tuutorien organisoimista lukupiireistä. Viestintä- ja kurssikyselyt on tehty. Henkilökunta pyytää 
opiskelijoilta kurssiehdotuksia. Ehdotusten antaminen on erittäin tärkeää, jotta opiskelijoille 
voidaan rakentaa heidän haluamiaan kokonaisuuksia.  

9.2 Opintokokonaisuusinfo 
Opintokokonaisuusinfo järjestetään Physicumissa perjantaina 9.2. klo 12.15-15 
9.3 Palaute 

 
1. Palautteenantaja kiittää keittiömestareita keittiön siivouksesta.  

 
2. Palautteenantajan mielestä vuoden luennoitsija -palkinnon saajat määritellään turhaan 

sukupuolen mukaan (vuoden nais- ja miesluennoitsija, Nupo ja Poro). Vuoden nais- ja 
miesluennoitsijapalkinnot päätetään vaihtaa yhteen, vuoden luennoitsija -palkintoon. Uudesta 
nimestä järjestetään äänestys MaO:n virallisilla ilmoituskanavilla. Tästä eteenpäin fuksien 
lisäksi jokainen MaOlainen saa osallistua vuoden luennoitsijan valintaan.  

 
3. Palautteenantaja vaatii hallitukselta virallista kannanottoa sohvien visatuloslistan jatkuvan 

varastamisen osalta. Aku kirjoittaa MaO:n virallisille ilmoituskanaville viestin visalistojen 
varastamista koskien.   

 
4. Palautteenantaja huomauttaa viimeaikaisesta englanninkielisten ilmoitusten puuttumisesta. 

Puheenjohtaja muistuttaa, että jokainen ilmoitusasia MaO:n kanavilla tulee kirjoittaa suomeksi 
ja englanniksi, sekä mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi. Sovitaan myös, että mahdollisen 
englanninkielisen infon puuttumisesta huomautetaan kaveria, jotta ilmoitusten puutteet 
saadaan minimoitua.  

 
5. Palautteenantaja muistuttaa ilmoitusasioiden kaksikielisyydestä sekä kyselee MaO:n sosiaalisen 

median käytöstä. Epäarvoistavaksi somettomia MaOlaisia kohtaan on koettu esimerkiksi 
monien viimeaikaisten äänestys toteutus vain MaO Ry:n Facebook-ryhmässä. Myös 
sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut askarruttavat. Aku kirjoittaa vastauksen 
kaksikielisyyteen liittyviin palautteisiin, sekä muistuttaa MaO:n jäseniä siitä, että hallituksen 
virallisia viestintäkanavia ovat ainejärjestön oma sähköpostilista sekä Mao Ry -Facebookryhmä. 

 
10. Vastaavat 
 

Varapuheenjohtaja: kaikki hyvin, tunnukset ovat vihdoinkin hallussa. 
 
Retkivastaavat: KUMA-retken suunnittelu on mennyt hyvin, edelliset retkivastaavat ovat 
auttaneet paljon. 
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Tuutorivastaava: kaikki hyvin. Tuutorihaku on avattu, ei ole vielä tietoa esimerkiksi valinnan 
ajankohdasta tai menetelmistä. 
 
IT-vastaava: Helsingin yliopisto ei tarjoa palvelintilaa opiskelijoille (jota tarvitsee siis MaO:n uusille 
nettisivuille). Normaali palvelin maksaisi keskimäärin 5e/kk. Itse sivuston siirtäminen on nopeaa, 
joten sitä voi testata ilmaisella palvelimella. Jos ei haluta vaihtaa maantieteenopiskelijat-
domainiin, ulkoasumuutoksia voi tehdä myös vanhalle pohjalle. Palataan asiaan myöhemmin. 
 
Tilamestarit: hyvää kuuluu. Haalaribileet ja laskiainen on hoidossa, klussekoulutukset käyty ja uusi 
kassalipas ostettu, Leppätalokokouksessa käyty. Leppis-pj halusi tietää, onko meillä Matlu-kaapin 
avainta. Avainta ei ole, mutta sen hankkimista ei myöskään koettu tarpeelliseksi. 
 
Keittiömestarit: keittiö on kuurattu. Käytävävohvelit siirtyvät neljännen periodin alkupuolelle, 
alustavasti vujujen jälkeen. 
 
Huvipäälliköt: Maanmittarikiltaan oltu yhteydessä sitsien johdosta, Facebook-tapahtuma on 
tulossa. Vuosijuhlakokous oli, pieni paniikki, mutta eiköhän tämä tästä. 
 
Taloudenhoitaja: ei ole ollut hommia, kun koulutusta ei ole ollut. Ensi viikolla pyörät pyörimään. 
 
Alumnivastaava: Mantuun tulossa alumnijuttu. 
 
Mantun päätoimittaja: tekstiä odotetaan hallitusesittelyihin  
 
Liikuntavastaava: hyvin menee, korisjuttu on pois alta, joten muita tapahtumia mietitään. 
 
Opintovastaava: kova kiire, paljon hommaa. MOTtiin saa tulla kaikki!   
 
Sihteeri: hyvin menee, tulostus toimii 
 
Työelämävastaavat: Sum ry:n saunailtaan on tulossa puhujia Uudenmaan liitolta, MDI:ltä ja 
Vantaan kaupungilta. Työelämäilta on suunnitteilla, ajankohdaksi sopisi viikko 15. Tiedustellaan 
Sivistyksen varaamismahdollisuutta, vaikka ei ole tietoa sponsorisopimusten varmistamisesta. 
Iivari tarkistaa, voiko Sivistyksen maksaa saunailtabudjetista. Tutkimusiltama on myös 
suunnitteilla, ajankohta ei vielä tiedosta. Sponsorisopimuksia hommataan. Sponsorisopimuksia on 
lähetetty YKA:an ja Loimulle, mahdollisesti mukaan myös muita tahoja ja firmoja. Firmoja 
voitaisiin mainostaa muun muassa nettisivuilla ja Mantussa sopivin mainoksin tai logoin. Heitä 
voitaisiin kutsua myös puhujiksi tapahtumiin. Kumpulan Potentiaalin tulot ovat saatavilla. 
Työelämäsähkeitä julkaistaan sosiaalisilla kanavilla. Excujen suunnittelua toteutetaan kyselyn 
pohjalta.  
 
Puheenjohtaja: kaikki hyvin, hommaa on paljon. Olisi mukava viettää aikaa yhdessä 
aktiiviporukalla. 

 
 
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

11.1 Haalaribileet ja kehärataralli 3.2. 
Tulossa. 
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11.2 SUM ry:n saunailta 6.2. 
Tulossa. 
11.3 Haalarimerkkiompelu 6.2. 
Tulossa. 
11.4 Laskiainen 13.2. 
Vegaanista pursotinkermavaahtoa ei ole tarjolla eikä paikan päällä pysty vispaamaan. 
Laskiaispullat vegaaneille tarjoillaan hillolla. Gluteeniton pulla tulossa. 
11.5 MaO-MK sitsit 21.2. 
Tulossa 
11.6 Jääkausibileet 25.2. 
Tulossa. Alumneille ja opiskelijoille järkätyt bileet Alinassa joka toinen vuosi. Tapahtuman 
järjestää yhteistyössä Outi ja huvipäälliköt.  
11.7 Vuosijuhlat 10.3. ja sillis 
Tulossa, ensimmäinen kokous pidetty. 
11.8 KOOMA 22.-24.3. 
Ilmoittautuminen täynnä, maanantaina saattaa tulla lisäpaikkoja. 
11.9 Helsinginkadun appro 18.-19.4. 
Päätetään ostaa 60 lippua MaO:lle torstaille 19.4. 
11.10 KUMA-retki 4.-8.4. 
Bussi on melkein jo hoidettu, ilmoittautuminen meni täyteen. Hostelli (Hostelgate Vilnius) on 
varattu kokonaan MaOlle, rahoituspuolen asiat pitää vielä hoitaa loppuun. Laiva on myös varattu. 
Merkit tulossa. 
11.11 Hallitusappro 16.3. 
Kierretään 5-6 hallituslaisten kämppää, kaikki aktiivit saavat tulla mukaan. Maksaa pari euroa, 
kohteissa tarjoilla virvokkeita. Appron jälkeen jatkot.  
11.12 Geosauna 27.3. 
Geysir & Synop pohtivat, haluaako Egea ja MaO mukaan? Päätetään osallistua Geosaunaan. 
Palataan asiaan, kun tapahtuma lähenee. 
11.13 Menneet tapahtumat: Opintopalautteen purku 18 

 
12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Aktiivien ja hallituksen esittelyt nettiin 
Kuvat on otettu, hallituslaisista muutaman lauseen esittely (kuka olen, mitä opiskelen ja mitä 
virkaani kuuluu). Aktiiviviroista yhden lauseen esittely. 
 
12.2 Pöytäkirjan jako aktiiveille  
Tästä lähtien pöytäkirja laitetaan Facebookin Hallitus ja aktiivit -ryhmään luonnosmuodossa 
ennen pöytäkirjan hyväksymistä, jotta kaikki aktiivit saavat informaation mahdollisimman pian. 
 
12.3. Supalle varausjärjestelmä 
Supalle kaivataan varausjärjestelmää esimerkiksi lukupiirejä varten. Julia ottaa yhteyttä Vasaran 
puheenjohtajaan ja tiedustelee mielipidettä. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 
12.4. MaO:n oheistuotteet 
MaO:lle kaivataan logollista collegepaitaa tai hupparia. Aiheesta voisi järjestää logon 
suunnittelukilpailun tai käyttää MaO:n haalareiden selässä oleva logoa. Selvitetään ensin hinta, 
jonka jälkeen järjestetään kysely. Kyselyn jälkeen tilataan. 
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12.5. Tilojenvarausoikeudet 
Tilojen varauksessa on ollut häikkää, Aku selvittelee asiaa. Matlun puheenjohtaja meni asian 
tiimoilta dekaanin puheille. Dekaani ja varadekaani lupasivat selvittää, jos opiskelijat saisivat 
varattavakseen muitakin tiloja kuin vain geopisteen. Selvitellään myös jonkin uuden yökäyttötilan 
avaamista Kumpulaan. Jos haluaa varata Kumpulan tiloja, voi laittaa viestiä Katariinalle tai 
erja.pylvanainen(at)helsinki.fi. Keskustassa Porthaniassa USP:llä on tila, jota saa käyttää. Mari 
Vaattovaara jopa kannusti meitä käyttämään tilaa kaupunkeihin ja suunnitteluun liittyviin 
tapatumiin. Mitä enemmän tilalla on käyttöä, sitä varmemmin se on meillä käytössä myös 
jatkossa. 
 
12.6. Dekaanin kanssa puhuminen 
Dekaanin kanssa on keskusteltu Matlun vujuilla. Dekaani toivoo, että opiskelijat kävisivät 
juttelemassa laitoksen henkilökunnalle tutustumismielessä.  

 
13. MiSo 
 

Kyselyn vuoden luennoitsijan nimestä – Antti  
Viesti visalistan varastamisesta MaO:n kanaville – Aku  
MaO:n ilmoituskanavien selvennysviesti – Aku  
Budjetin mahdollisuus työelämäillan saunaa varten – Iivari  
Hallituksen ja aktiivien kuvausten keräys – Olivia  
Supan varausjärjestelmän ehdotus Vasaralle – Julia 
MaO-paidan hinnan selvittäminen – Iivari  

 
14. Seuraavat kokoukset 

Seuraava Halko 16.2. klo 15. 
 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58. 
 
 

 

 

 
 

________________________________________           ________________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                                Olivia Halme, sihteeri 

 

 

 

 

 


