
Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen osasto 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  1(4) 

 

 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 
PAIKKA: Geopiste, Physicum 
AIKA: 25.3.2019 klo 17.30 
LÄSNÄ: 
Jouko Lappalainen  
Amanda Ojasalo  
Aino Aalto 
Seeti Haapanen  
Aada Koivuranta, saapui kohdassa 10.13 
Antti Nevalainen  
Eveliina Sirola  
Oula Inkeröinen  
Kirsi Ylinen  
Julia Salmi 
Inka Tuiskula 
Vilma Kaukavuori 
Riina Korhonen 
Teemu Lindén 
Alex Naumanen 
Iivari Laaksonen 
Jussi Torkko 
Vivi Tarkka 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään esityslistaan kohta 6.3 Klussekokouksen kuulumiset. Hyväksytään esityslista lisäyksen jälkeen. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (KuKo 15.3.) 

5. MiSo 

Ilmastoveivi ja ympäristötekoehdotus – Varpu ja Eveliina  Tehty  

Tapahtumien lisäily MaO:n kalenteriin – Kaikki   Työn alla 

Alina-vuorojen selvittely fuksisitsien osalta – Aino ja Kirsi  Tehty 

Kysely henkilökunnan ja opiskelijoiden välisestä tilaisuudesta – Julia Tehty 

Haalarimerkkitilauksen järjestäminen KOOMAssa – Kirsi  Tehty 
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6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 

6.2 Kandi-info 

Tulossa, infotilaisuus ensi vuonna kandin kirjoittaville. Järjestetään viikon 19 lopulla, tarkka päivämäärä 

ilmoitetaan myöhemmin. 

6.3. Klussekokouksen kuulumiset 

Klusterin jääkaappiin asennettu kulunvalvontatunnistin, joiden avulla voidaan seurata jääkaapin 

aukaisuaikoja. Syynä tunnistimen asentamiseen on ollut halu lisätä Klussen toiminnan valvontaa. 

Klusterikokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten Mestan vujujen jälkeen tila oli ollut epäsiisti. Tästä oli 

seurannut järjestölle seuraamuksia, jotka toimivat varoittavana esimerkkinä muille tilaa käyttäville 

ainejärjestöille siitä, miten loppusiivoukseen tulee panostaa.  

7. Posti 

Symbioosi-lehtiä  

Kirje Bileinsinööri ry:ltä 

Postikortti 

Kulukorvauslappu taloudenhoitajalle 

Natura-lehti  

Ulkoministeriön Kehitys-lehti 

 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilin saldo on 2589,34. Käteiskassa tilitetään tällä viikolla. Kulukorvautetaan taloudenhoitajan ostamat kukat. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute  

Palautteenantaja toivoi kokoukseen tarjoiltavaksi lisää appelsiinia ja sipulipiirakkaa. 

Palautteessa ihmeteltiin sitä, minne kaikki Geo-lehdet katoavat. Ne voidaan laittaa esim. kirjahyllyyn, mutta 

ei saa viedä pois sohvilta. Kokouksessa muistutettiin, että uudet lehdet pyritään aina laittamaan sohvien 

korkeille pöydille. Lehtiin voisi vaikka kirjoittaa, että niitä ei saa viedä pois sohvilta. 

Palautteenantaja ihmetteli, kuka on vienyt mukanaan uuden visa kirjan. 

Oli tullut palautetta, että sillistilasta oltiin oltu huolissaan jo ennen tapahtumaa. Myös yli 100 pulloa 

skumppaa oli palautteen antajan mielestä liikaa, jos kaikki paikalla olijat eivät pysty hillitsemään juomistaan. 

Palautteen antaja toivoo keskustelua asiaan liittyen. Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten meno silliksellä 

oli ollut esim. viime vuoteen verrattuna poikkeuksellisen rajua. Vaikka suurin osa paikalla olijoista oli 

käyttäytynyt asiallisesti, muutama henkilö oli ollut erittäin kovassa humalatilassa, ja esim. ambulanssi oltiin 

jouduttu kutsumaan paikalle. Skumppaa oltiin tosiaan varattu tapahtumaan ehkä vähän liikaa, mistä tulee 

mainita tuleville tilamestareille ensi vuonna. Tulevaisuudessa silliksellä tulisi ehkä myös muin tavoin rajoittaa 

alkoholin saantia, varsinkin jo valmiiksi hyvin päihtyneiden henkilöiden kohdalla. Kokouksessa keskusteltiin 

myös sillistilan turvallisuudesta. Esimerkiksi lasiastioiden koettiin olevan vaarallisia paikassa, jossa samassa 
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tilassa on myös uima-allas ja pesutilat, ja niitä tulisi tulevina vuosina vähentää esim. pyytämällä osallistujia 

ottamaan oman mukin mukaan. Tilasta puuttui kokonaan myös ensiapupakkaus. Mainittiin myös, että jonkun 

ihmisen tulisi olla vastuussa tapahtumasta koko ajan. Tämä voitaisiin toteuttaa mm. määräämällä selkeät 

vastuuhenkilöt ja JV-vuorot. Ylipäätään koko tapahtuman auktoriteettia tulisi lisätä niin, että epäasiallisesti 

käyttäytyvät ihmiset voitaisiin tarvittaessa poistaa tilasta muiden paikallaolijoiden turvallisuuden 

takaamiseksi. Kaikki tämä tulisi muistaa ensi vuoden sillistä suunniteltaessa ja lisätä ohjeita tuleviin 

testamentteihin. 

Viimeisessä palautteessa kiiteltiin hyvin onnistuneista vujuista ja silliksestä. 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1 Menneet tapahtumat: Hallitusappro 16.3., Geosauna 21.3., Vuosijuhlat 23.3., Sillis 24.3. 

Osallistujamäärä Hallitusapprossa 17, Geosaunassa 42, Vuosijuhlissa 100 sekä Silliksellä 120. 

10.2 Maanmittauslaitoksen excu 28.3. 

Järjestetään tulevana torstaina. 

10.3 Kuma-retki 3.-7.4. 

Tulossa. Kokouksessa nousi huoli hostellin kissojen määrästä, mutta selvisi, että rakennuksessa on vain 

kaksi omistajan kissaa. 

10.4 Helsinginkadun appro 10.4. 

Tulossa. Myymättömiä lippuja jäljellä vielä 10 kappaletta. Sovittiin, että jäljellä olevia lippuja voi myydä myös 

muille, kuin MaO:n jäsenille. 

1.5 KOOMA 11.-13.4. 

Tulossa. 

10.6 Kumpula jaksaa, vai jaksaako? -päivä 15.4. 

Tulossa. 

10.7 Käytävävohvelit 15.4. 

Tulossa. 

10.8 Kumpulan speksi 15.4 

Tulossa. 

10.9 Kjyv 26.4. 

MaO:lta ei ehditty ensimmäiseen Kjyv-kokoukseen, eikä ehditä seuraavaankaan. Mietitään vielä, tuleeko 

MaO:lle rastia. 

10.10 MaOlympialaiset 27.4. 

Tulossa, vappua edeltävänä lauantaina. 

10.11 Vappuaatto 30.1. 

Tulossa, tiedossa baarikierrosta. 
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10.12 Vappupäivä 1.5. 

Tulossa. 

10.13 Tutkimusryhmien esittelytilaisuus 9.5. 

Tulossa. Järkkäämässä Aino-Maija Määttänen ja Pia Bäcklund, jotka ovat myös kyselleet apukäsiä 

tapahtuman järjestämiseen.  

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Sulkisturnaus 

Varataan turnauspäivä viikolle 19, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.  

Tässä välissä: Aino, Kirsi, Kia ja Inka olivat hoitaneet Alinan loppusiivouksen keskenään ilman muiden apua. 

Tilanne oli varsin ikävä, ja etenkin tavaroiden pois vieminen tilasta tuotti paljon ongelmia. Muut juhlijat olivat 

poistuneet paikalta, tai eivät olleet halukkaita tai kykeneväisiä osallistumaan siivoukseen. Etenkin 

hallituslaisten olisi pitänyt loppupeleissä ottaa vastuu Alinan siivouksesta. Kokouksessa keskusteltiin siitä, 

miten olisi hyvä etenkin isompien tapahtumien kohdalla olla oikeus tilata taksi MaO:n piikkiin tavaroiden 

poiskuljetuksen helpottamiseksi. Siivousvastuu tulisi aina nakittaa joillekin tietyille henkilöille, ettei tämän 

kaltaista tilannetta, jossa vain neljä henkilöä on yöllä siivoamassa, pääsisi tapahtumaan. Ihmetystä herätti 

myös se, että aikaisemmissa tilanteissa loppusiivoukseen on osallistunut riittävästi ihmisiä. Tulevissa 

testamenteissa tulee painottaa siivousvastuun tärkeyttä. Juhlaillallisen ja jatkojen välinen siivous oli kuitenkin 

onnistunut mainiosti.  

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten vujujen nakkeilijoiden alkoholijuomissa oli tapahtunut 

sekaannusta ja nakkeilijoille tarkoittamattomia juomia oltiin juotu. Tulevaisuudessa asia pitää tehdä 

nakkeilijoille selkeämmäksi. Keskusteltiin myös siitä, että kenelle vujut voidaan tarjota ilmaiseksi. Esimerkiksi 

valokuvaaja on päässyt ilman osallistumismaksua, mutta muut paljon vujujen eteen töitä tekevät eivät. 

Sovittiin, että myös valokuvaaja maksaa vujuista tulevaisuudessa täyden hinnan.  

12. MiSo 

Ei sovittuja asioita.  

13. Kokouksen top 3 

Klusterin jääkaapin valvonta 

Vuju-viikonlopun jälkipuinnit 

Helsinginkadun Approlippujen jako 

 

14. Seuraavat kokoukset  

Sovittiin kuukausikokous 9.4. klo 16.15 alustavasti Geopisteessä. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Jouko Lappalainen, puheenjohtaja  Julia Salmi, sihteeri 


