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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 
PAIKKA: Geopiste, Physicum 

AIKA: 22.1.2020 klo 16.00 

LÄSNÄ: 

Olivia Halme 
Amanda Ojasalo 
Aapo Keinänen 
Alex Naumanen 
Eemil Becker 
Inka Tuiskula 
Julia Salmi 
Sanya Schubak 
Elias Hirvikoski 
Matias Hytti 
Ossi Hentunen 
Emma Ward 
Tiina Aalto 
Onni Pörhölä 
Vilma Kaukavuori 
Heta Rantakallio 
Anna Nuutinen 
Riina Korhonen, saapui kohdassa 9.1 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

2.1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Julia Salmi ja Vilma Kaukavuori. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

5. MiSo 

Äänestys HYYn järjestökilpailun voittorahan käytöstä – Jouko  Tehty 

Kumpula-merkin tilaus – Jouko    Kesken 

Ilmoitus sohvilla oleskelusta klo 19 jälkeen – Aino   Tehty 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Kokouskäytännöt 

Vuodessa on kaksi isompaa kokousta: kevätkokous keväällä ja vuosikokous marraskuussa. Niiden lisäksi hallitus 

kokoontuu kahdesti kuukaudessa hallituksen kokoukseen sekä kuukausikokoukseen, jossa MaO:n aktiivit raportoivat 

toimistaan. Kokoukset ovat kaikille avoimia, ja kaikilla MaO:n jäsenillä on niissä äänioikeus. Tulevista kokouksista 
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tiedotetaan viikko etukäteen. Puheenjohtaja julkaisee esityslistan vähintään päivää ennen kokousta. Toiveena on, että 

mahdollisimman moni osallistuu kokouksiin. 

 

6.2 Kokoustarjoilut 

 

Tänä vuonna hallituksen jäsenenä ei ole keittiömestaria. Hallituksen kokouksiin hallituksen jäsenet järjestävät vuorollaan 

kokoustarjoilut. Ostokset korvataan kulukorvauslomakkeella. HalKon kokoustarjoilujen tuotteiden olisi suositeltavaa 

maksaa korkeintaan 15 euroa. Kuukausikokouksien tarjottavista vastuussa ovat keittiömestarit. 

 

6.3 Yhteydenpito ja tiedotus 

 

Tiedotus tapahtuu MaO:n sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän välityksellä suomeksi ja englanniksi. Tilanteen mukaan 

tiedotus pyritään tekemää myös ruotsiksi. Akuutimpia ilmoitusasioita varten on luotu aktiiveille ja hallitukselle omat 

WhatsApp-ryhmät. 

 

6.4 Keittiön ja sohvien perinteinen siivous 

 

Vuoden alussa sohva-alueen siivous on järjestetty puheenjohtajiston kesken. Amanda ja Olivia toimittavat sohva-alueen 

siivoamisen. Keittiön siivous on jo tehty uusien keittiömestareiden toimesta. 

 

6.5 Nimenkirjoitusoikeudet 

 

Nimenkirjoitusoikeus MaO:n virallisiin papereihin annetaan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, taloudenhoitajalle ja 

sihteerille. Nimenkirjoitusoikeus poistetaan edellisiltä viranhaltijoilta. Puheenjohtaja hoitaa uusien nimenkirjoitusoikeuden 

ilmoittamisen ja edellisten viranhaltijoiden oikeuden poistamisen. Nimenkirjoitusoikeudelliset voivat allekirjoittaa MaO:lle 

tarkoitettuja papereita. 

 

6.6 Klusterin kulkuluvat 

 

Klusterin kulkuluvat myönnetään kaikille hallituksen jäsenille, tilamestareiden klusterivastaavalle Matias Hytille, 

huvimestareille Vivi Tarkalle sekä Iivari Laaksoselle ja fuksivastaavalle Vilma Kaukavuorelle. Kaikkien Klusterille 

kulkuluvan lunastavien tulee käydä Klusse-koulutus. 

 

6.7 Tietosuojakäytännöt 

 

Kaikessa nimien ja henkilötietojen keräämistä vaativassa toiminnassa, kuten tapahtumailmoittautumisissa tulee 

huomioida EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Tietosuojakäytännöt löytyvät MaO:n nettisivuilta. 

 

6.8 Tietosuojadokumenttien muutokset 

 

MaO:n nettisivuilta löytyvään reippailijoiden liikuntavuorojen osallistujarekisterin tietosuojaselosteeseen vaihdetaan Alex 

Naumanen yhteyshenkilöksi rekisteriä koskevissa asioissa. Muiden tietosuojadokumenttien yhteyshenkilöksi vaihdetaan 

nykyinen puheenjohtaja Olivia Halme. 

 

6.9 HYYn järjestökilpailun voittorahan käyttö 

 

Sohvat saavuttivat viime vuoden lopulla järjestetyssä HYYn järjestötilakilpailussa menestystä, ja sohvat kruunattiin 

Vuoden järjestötila 2019 -tittelillä. Kilpailun voittorahan käytöstä järjestettiin jäsenistölle äänestys, jonka voitti ehdotus 

laittaa 100€ voittoraha 50-vuotisvuosijuhliin. 

 

6.10 Haalarimerkit alennuksella Promlerista 

 

HYY:n alaiset järjestöt saavat 15% alennuksen haalarimerkkien tilaamisesta Promlerista. Alennus tullaan pitämään 

mielessä uusien haalarimerkkien tilaamista varten. 

 

6.11 Haalarisponsorirahat 

 

Ainakin 200€ jäi yli haalarisponsorirahoista. Loput rahoista siirretään myöhemmin MaOlle. Tarkka rahasumma selviää 

seuraavaan kokoukseen.  
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7. Posti 

5 postikorttia 
Kehitys-lehti 
2x Terra-lehti 
Natura -lehti 
Ulkoministeriön kalenteri vuodelle 2020 
Loimu -lehti 
Symbiontti -lehti 
Geo-lehti 
 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilin saldo on 1915,20€ 

 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on ok. 

 

8.3 Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen 

 

Tilinkäyttöoikeus muutetaan tilinpäätöksen jälkeen. Tilinkäyttöoikeus annetaan uudelle puheenjohtajalle Olivia Halmeelle 
ja taloudenhoitajalle Inka Tuiskulalle. Väistyviltä viranhaltijoilta Jouko Lappalaiselta ja Aada Koivurannalta poistetaan 
tilinkäyttöoikeus. 
 

8.4 Sihteerin kulujen korvaus 

 

Edellisellä sihteerillä 6,60€ tulostuskuluja korvaamatta. Myönnetään kulut korvattavaksi. 

 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

 

Palautetta maisterivaiheen opinnoista ja erityisesti gradututkimuksen matka-apurahan hakemisen ajankohdasta. 
Palautteessa todettiin olevan ristiriitaista, että gradua aletaan edistämään kursseilla tammikuussa, mutta matkaapurahaa 
haetaan aivan eri aikaan marraskuussa. Gradututkimuksen matka-apurahaa täytyy hakea marraskuussa ja gradukurssit 
(tutkimus ja seminaari) alkavat sitä seuraavassa tammikuussa. Jos matka-apurahaa hakee 1. syksynä, niin pitäisi olla 
tutkimussuunnitelma ja aihe parin kuukauden jälkeen maisterin alkamisesta, mutta itse gradun tutkimussuunnitelman 
teko alkaa vasta seuraavassa tammikuussa. Toisaalta jos käy gradukurssit 1. vuonna, matkaapurahaa haetaan 2. 
vuoden syksynä, ja silloinkin itse gradututkimuksen tekeminen venyy 2. vuoden keväälle ja siinä voi tulla kiire. 
 

Keskustelua: palautteessakin todettiin sen kohdistuvan erityisesti maantieteen johtoryhmälle. Joryn opiskelijaedustajat 
vievät palautetta eteenpäin. 
 

Tässä välissä: 

MOT-ryhmään liittymiseen kehottaminen. 

 

9.2 Opintopalautteen purku 

 

Opintopalautteen purku on alustavasti sovittu Katariinan kanssa tenttiviikolle 9.3. Ei ole lyöty lukkoon vielä. Ensi 
kokouksessa päivämäärä selvillä. Kehotetaan MaOlaisia vastaamaan opintopalautelomakkeeseen. 
 

9.3 Opintokokonaisuusinfo 

 

Opintokokonaisuusinfotilaisuus ensimmäisen vuoden opiskelijoille on sovittu Katariinan kanssa alustavasti 6.3. 
Physicumin tilaan D112. 
 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

10.1 Menneet tapahtumat: Matlun hallituksenvaihtositsit 16.12., joulusauna 19.12., Klusterin hinkkausbileet 10.1., 
Hallituskaronkka 12.1., haalaribileet 18.1., kehärataralli 18.1., ekskursio Esri Finlandille 22.1. 
Osallistujamäärä Matlun hallituksenvaihtositseillä 0, joulusaunassa 45, Klusterin hinkkausbileissä 4, Hallituskaronkassa 
15, Haalaribileissä 116, Kehäratarallissa 55, ekskursiolla Esri Finlandille 29.  
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10.2 Haalarimerkkiompelu 11.2. 

 

- Opiskelijahaalarit laitetaan kevään opiskelutapahtumia varten juhlakuntoon 11.2 Klusterilla järjestettävässä MaO:n 
yhteisessä haalarimerkkiompelussa. 
 

10.3 Kevätseminaari 21.-23.2. 

 

- Olivia on selvitellyt kevätseminaarin järjestämistä Tvärminnenissä aktiiveille. Helsingin yliopiston eläintieteellinen asema 
on varattu aktiivien käyttöön viikonlopuksi 21.-23.2. 
 

10.4 Laskiainen 25.2. 

 

- Tapahtumaan kuuluu mäenlaskukisa ja jatkot. Tilamestarit huolehtivat tapahtuman juotavista ja keittiömestarit leipovat 
tapahtumaan laskiaispullat. 
 

10.5 HYYn virityspäivä 26.2. 

 

- Tapahtuma on ainejärjestöaktiiveille päivä, jossa voi virittyä omaan tehtäväänsä. 

 

Tässä välissä: Alina-Sali varattu MaO:lle 26.2. 
- Tilat varattu alumnitapahtumaa varten, mutta tilavaraus käytetään todennäköisesti jonkin muun kuin alumnitapahtuman 
järjestämiseen. Pohditaan alumnitapahtuman järjestämistä jossain muussa tilassa kuin Alinassa ja Alina-varauksen 
käyttämistä muuhun tapahtumaan. 
 

10.6 HYK 93v 29.2. 

 

- Helsingin yliopiston kemian opiskelijoiden vuosijuhla järjestetään 29.2. Toistaiseksi kukaan MaO:n hallituksesta ei ollut 
kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan. Ilmoittautumisaikaa on kuitenkin jäljellä vielä pari viikkoa. 
 

10.7 Matrix 25v 29.2. 

 

- Matematiikan opiskelijoiden vuosijuhlat ravintola Koskenrannassa järjestetään 29.2. Tapahtumaan lähtee alustavasti 
Inka, joka ilmoittaa osallistumisestaan 30.1. mennessä. 
 

10.8 49v vuosijuhlat 7.3. 

 

- Kutsut MaO:n vuosijuhlaan on lähetetty kutsuvieraille. Huvimestarit alkavat organisoimaan tapahtumaan eri työryhmiä 
ja vuosijuhlat pidetään 7.3. 
 

10.9 Sillis 8.3. 

 

- Vuosijuhlan jälkeistä Sillistä varten huvimestarit ovat varanneet tilat. Tapahtuman järjestely käynnissä. 

 

10.10 Maanmittarikilta 119 v 

 

- Aalto yliopiston Maanmittarikilta täyttää 119 vuotta ja vuosijuhlat järjestetään 20.3. Aapo on alustavasti kiinnostunut 
osallistumaan vuosijuhliin. 
 

10.11 KOOMA 26.-28.3. 

 

- KOOMA eli Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät on tapahtuma, joka kokoaa kaikki Suomen maantieteilijät yhteen 
muutamaksi päiväksi. KOOMA on tänä vuonna 26.-28.3. ja MaO on järjestämisvuorossa. Tapahtumaa varten 
suunnittelukokous 23.1. kello 15.30 Supassa. 
 

10.12 Kulttuurimaantieteen retki 1.-5.4. 

 

- Äänestys matkakohteesta päättynyt. Matkan suunnittelu käynnissä. Kohde ilmoitetaan ääntenlaskujen jälkeen. 

 

10.13 Vappu 

 

- Tulossa.  
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10.14 Lammi-viikonloppu 15.-17.5. 

 

- Lammi-viikonlopun järjestämisessä vetovastuussa vanhat tilamestarit. 

 

10.15 Helsinginkadun appro 

 

- Tulossa Huhtikuussa. Huvimestarit ostavat tapahtumaan lippuja. 

 

10.16 Käytävävohvelit 

 

- Keittiömestarit koordinoivat Käytävävohveli-tapahtuman. Päivämäärää ei ole vielä päätetty. 

 

11. Muut asiat 

11.1 Nettisivujen kirjoitusoikeudet 

 

Kirjoitusoikeudet maantieteenopiskelijat.fi -nettisivuille on annettu uusille hallituksen jäsenille ja IT-vastaaville. Oikeudet 
väistyviltä viranhaltijoilta on poistettu. 
 

Tässä yhteydessä: 
Puhuttiin opetushenkilökunnan esittelytekstien lisäämisestä nettisivuille. Maantieteenopiskelijat.fi -sivuilta löytyy 
esittelytekstit esimerkiksi hallituksesta ja tuutoreista. Esittelytekstien lisääminen opetushenkilökunnasta voisi parantaa 
heidän tunnettavuutta ja lähentää opiskelijoiden ja henkilökunnan välejä. Sanya lupasi hoitaa tekstien laittamista 
eteenpäin. 
 

11.2 Klusterin siivousvuorot 

 

- Kaikilla ainejärjestöillä on siivousvuorot Klusterilla. Joka viikko kaksi ainejärjestöä on siivousvuorossa. Tämän vuoden 
vuorot ei ole vielä sovittu. Puhuttiin Klusse-tapahtumien ja siivousvuorojen yhdistämisestä samalle ajankohdalle, jolloin 
siivoamisesta tulisi houkuttelevampaa. 
 

11.3 Klusterivaraukset 

 

- Klusterivarauksia voivat tehdä Klusteri-luvan saaneet henkilöt. Klusteri-varaukset hoituvat Matlun Ilotalo-nettisivun 
kautta. Klusteri-koulutuksissa selviää toimintamallista lisää. 
 

11.4 Alina-koulutukset 

 

- Alina-salissa järjestettäviä tapahtumia varten olisi suositeltavaa käydä Alina-koulutus. Muutama hallituksen jäsen on jo 
koulutuksen käynyt. Jotta Alina-salissa voi järjestää tapahtuman, tulee tapahtuman järjestäjissä olla tietty määrä 
koulutuksen käyneitä. Ainakin tila- ja huvimestareiden olisi suositeltavaa käydä koulutus. 
 

11.5 MaO-paidat 

 

- MaO-paitoja on Supassa vielä hakematta 5-10 kappaletta. Olivia lupasi muistuttaa jäseniä hakemaan paitansa. 

 

11.6 Pellikan bileet 7.2. 

 

- Geoinformatiikan professori Petri Pellikka on toiminut 14 vuotta Hämäläis-Osakunnan inspehtorina. Nyt hän luopuu 
tehtävästään inspehtorina ja Tavastialla järjestetään inspehtorinvaihtokaronkka. Juhlissa on aluksi pöytäosuus, jonka 
jälkeen alkavaan musiikkiosuuteen ovat kaikki maantieteen opiskelijat kutsuttu mukaan. Tämä osuus alkaa 7.2. 
viimeistään kello 22.30. Tapahtuma on ilmainen Tavastian 3,5 € narikkamaksua lukuunottamatta. Inka lupasi tiedottaa 
MaO:n jäsenistöä Pellikan inspehtorijuhlista. 
 

11.7 YPArty juhlat 7.2. 

 

- Yliopiston henkilöstön juhla, johon on kutsuttu eri ainejärjestöjä nakkeilemaan. MaOlaisia on pyydetty esittelemään ja 
pitämään rastia VR-kopin luona. Rastin pitämisestä ja VR-kopin sekä hiekkalaatikon esittelystä maksettaisiin 300€. 
Rahasumman käyttämistä suunniteltiin jaettavaksi 50-vuotisvuosijuhliin tai Reippalijoiden mahdollisten kulujen 
kattamiseen. Tapahtumaan on toivottu neljä MaOlaista ja alustavasti nakkeilemaan valmiina oli menemään Aapo, Sanya 
ja Alex. Yliopiston henkilöstö oli pyytänyt ainejärjestöstämme yhteyshenkilöä ja Sanya lupasi olla kyseinen yhteyshenkilö.  
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11.8 International Geographical Congress Istanbulissa 17.-21.8. 
 

- Tapahtuma on neljän vuoden välein järjestettävä kansainvälinen maantieteilijöiden maailmankongressi. Pohdittiin 
MaO:n osallistumista tapahtumaan. MaO voisi kerätä ainejärjestönä sponsoreita tapahtuman osallistumismaksun 
kattamiseen. Jäseniltä kysytään kiinnostuksesta osallistua tapahtumaan. 
 

12. MiSo 

Sohvien siivous – Olivia, Amanda 
Opetushenkilökunnan esittely nettisivuille – Sanya 
MaO-paitansa hakemattomien infoaminen – Olivia 
Petri Pellikan tapahtumasta tiedottaminen – Inka 
Kysely liittyen Istanbulin kongressiin – Olivia 
Kumpula-merkin tilaus – Jouko 
 

13. Kokouksen top 3 

1. Haalarimerkkiompelu 
2. 100€ 50-vuotisvuosijuhliin 
3. Petri Pellikan inspehtorinvaihtobileet 
 

14. Seuraavat kokoukset 

14.1 Kuukausikokous 
Järjestetään 6.2. klo 17.00 Geopisteessä 
 

14.2 Kevätkokous + HalKo 
Järjestetään 24.2. klo 18.00 Geopisteessä. 
 

Tässä välissä: Maanmittareiden ja MaO:n sitsit 
- Aalto yliopiston maanmittareiden kanssa sitsit 18.2. 
 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28 

 

 

 

___________________________________                                      ___________________________________ 

Olivia Halme, puheenjohtaja             Elias Hirvikoski, sihteeri 

 

 

 

___________________________________                                      ___________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastaja, Vilma Kaukavuori             Pöytäkirjan tarkastaja, Julia Salmi 

 


