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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Geopiste, Physicum 

AIKA: 10.3.2020 klo 17.30 

LÄSNÄ: 

Olivia Halme 
Amanda Ojasalo 
Elias Hirvikoski 
Julia Salmi 
Aapo Keinänen 
Sanya Schubak 
Alex Naumanen 
Eemil Becker  
Inka Tuiskula 
Vilma Kaukavuori 
Mikko Kangasmaa 
Ossi Hentunen 
Iina Rusanen 
Emilia Ihalainen 
Seeti Haapanen 
Vivi Tarkka 
Riina Korhonen 
Emma Ward, lähti kohdassa 12.3. 
Tiina Aalto 
Heta Rantakallio 

 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.56. 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohdat  
6.2 FLORA15.5,  
6.3 KJYV-kokous 19.3.,  
6.4 Potentiaalin kickoff 30.3.,  
12.3. Aktiivihengailu. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään viime ja sitä edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 
5. MiSo 
Hallitusesittely nettisivulle   – Amanda tehty 
Yhteydenotto HY:n nettisivujen päivittämiseksi  – Elias tehty 
Opintopalautteen purusta tiedottaminen – Sanya tehty 
Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille  – Sanya kesken 
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MK-MaO, Jukolan viestistä tiedottaminen – Eemil tulossa, kesken 
 

 
6. Ilmoitusasiat 
6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 
Hyväksytään uudet jäsenet. 
 

6.2 FLORA15.5 
Olivia kävi tänään Flora-kokouksessa. Tapahtuma on Helsingin yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen 
kevätjuhla. Järjestetään Lammin kenttäkurssin kanssa samoihin aikoihin. Kumpulan ainejärjestöt ovat tänä vuonna 
tapahtumasta vastuussa yhdessä HYYn kanssa. Entinen MaO:n aktiivi Jessika Isomeri on HYYltä järjestämässä 
tapahtumaa. Tapahtumaan saa vapaasti lähteä mukaan ja villejäkin ideoita otetaan vastaan.  
 

6.3 KJYV-kokous 19.3. 
Kumpulan järjestöjen yhteinen vappusuunnistus järjestetään vappuviikolla. Kumpulan ainejärjestöt ovat tapahtumassa 
pitämässä rasteja. Kokous tulossa 19.3.  

 
6.4 Potentiaalin kickoff 
Potentiaalin Kickoff 30.3 kello 18. Potentiaali on Kumpulan oma työelämätapahtuma. Kickoff on tapahtuman suunnittelun 
käynnistyskokous.  

 
7. Posti 
Natura-lehti 
Geo-lehti 
Postissa tuli myös hieno paketti entiseltä mantsalaiselta. Paketin sisältönä upea Geography-paita ja kivikokoelma 
kivitenttiin opiskelua ajatellen. Hallitus kiittää upeasta lahjasta.  

 
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
Tilillä on 5164,11€. 

 
8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä oikein hyvä.  

 
8.3 Kulukorvauksia 
Kulukorvauksia on jäänyt viime syksyltä korvaamatta:  
 

- Jussi Torkko 
o Fuksimökin viineihin 116,44€ 
o Fuksimökin mietoihin 1,68€ 
o Syysjuhlan vipalkintoon 3,20€ 

- Amelia Cardwell 
o Haalaribileiden tulosteisiin yhteensä 9,43€ 

- Aada Koivuranta 
o Taloudenhoitajan tulostuskuluihin 23€ 

- Iivari Laaksonen 
o Vujuläsyjen tulostuskulut 38€ 

 
8.4 Taloudenhoitajan hankinnat 
Taloudenhoitaja haluaisi ostaa kansion kuiteilleen. Puheenjohtajalta löytyy ylimääräinen kansio kotoaan ja hän antaa 
taloudenhoitajalle oman kansionsa. 
 
Tässä välissä: Puhuttiin kestosuodatinpussin ostamisesta MaO:n keittiöön. Päätettiin, että Sanya ostaa MaO:lle 
kestosuodatinpussin jo valmiiksi ja se otetaan myöhemmin käyttöön, kun suodatinpussit ovat kaikki käytetty. 
Kestosuodantinpussit ovat halpoja ja ostos voidaan kulukorvauttaa keittiöbudjetista. 
 
9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
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Palautetta oli tullut siitä, että MaO:n ”urheiluministerin” liikuntainfot ovat olleet täyttä kultaa ja myös sihteerin 
kokoussitaateista oli tullut positiivista palautetta.  
 
Lisäksi palautetta oli tullut siitä, että keittiön teet ovat lopussa.  
 
Hallitus vastaa: Keittiömestarit kävivät juuri ennen kokousta ostamassa täydennystä keittiön kaappeihin. 
 
Palautteissa oli tullut myös kiitos vujuviikonlopusta, sen hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta.  
 
Oli tullut myös palaute, jossa toivottiin, että MaO kykenisi paremmin huomioimaan viestinnässä ja tapahtumissa ei-
suomea puhuvat jäsenensä.  
 
Hallitus vastaa: Jatkossa yritetään huomioida entistä paremmin, että tapahtumissa käytetään myös englantia – erityisesti 
jos tapahtumassa on ei-suomea puhuvia. Kaikki tiedotus on jo tähän mennessä pyritty julkaisemaan myös englanniksi, ja 
tähän pyritään jatkossakin kiinnittämään huomiota. Hallitus muistaa jatkossakin kansainväliset opiskelijaystävänsä.  

 
10. Vastaavat 
Taloudenhoitaja: Vujut meni kovempaa kuin tarkotus. Niistäkin nyt selvitty. Viran kanssa mennään eteenpäin.  
Huvimestari: Vujut meni hyvin ja Sillis oli success. Taustalla tapahtui tappioita, joita käsitellään myöhemmin tässä 
kokouksessa. 
Liikuntavastaava: Liikuntavuorolla koriksessa oli tänään hyvästi porukkaa. Sulkkisturnaus ja olympialaiset tulossa.  
Opintovastaava: Hyvin menee, isot hommat tältä keväältä tehty, opintopalautteen voisi kerätä kaksi kertaa vuodessa.  
Keittiömestarit: Ollaan mietitty käytävävohveleita. Lisää teetä ja hunajaa ostettu. Ostettiin laajemmin teevalikoimaa, kuin 
pelkästään toivottua teetä.  
Huvimestari Vivi: Onnistuneet Vujut ja Sillis. Se mikä ei onnistunut, käsitellään myöhemmin tässä kokouksessa.  
Fuksivastaava: Tuutorivastaavan ja Katariinan kanssa kokoustettu viime viikolla. Odotetaan tuutoreiden julkistamista. Oli 
kivaa järkätä Vujuja. 
Ympäristövastaava: Hyvää kuuluu. Ympäristöjuttuja tulossa.  
Työelämävastaava: TEKin kanssa käyty juttelemassa, ja jos jotain halutaan TEKiltä niin minun kautta kannattaa ottaa 
yhteyttä. 
Mantun päätoimittaja: Hyvää kuuluu minulle ja Mantulle. Eka lehti tälle vuodelle ilmestyi ja uutta aletaan kohta 
suunnittelemaan. Kaikki mukaan. Kokoukseen voi aina tulla mukaan myös ilman kirjoitusvelvoitetta.  
Retkivastaavat: Kuma-retki on Loimun sponssilaskuttamista vaille valmiiksi järjestelty. Ollaan seurattu Korona-viruksen 
leviämistä. 
Tilamestari: Futsalpelissä missasin monta potentiaalista maalipaikkaa ja sitten kotona menetin ajantajun ja tulin 
myöhässä kokoukseen.  
Tuutorivastaava: Toivon, että tuutortulokset olisi tulleet tänään. Tällä viikolla varmaan tulee uitenkin tuutortiedot. 
Sihteeri: Hyvää kuuluu, tänään tuli sähköpostiin vujulahjavuohi, jolle voitaisiin keksiä nimi.  
Varapuheenjohtaja: Hyvää kuuluu, virka on pientä puuhastelua koko ajan, hengessä mukana.  
Puheenjohtaja: Kuuluu hyvää, viikonloppu oli mahtava, tappioita lukuun ottamatta. Viranpuolesta talvi oli tiivis ja koko 
ajan oli uutta, mutta nyt mennyt vähän helpompaan suuntaan. Osastoneuvoston kokous tulossa. 
 
 

11. Tapahtumat 
11.1 Menneet tapahtumat: Laskiainen 25.2., Laskuhumala 25.2., Kotibileet 26.2., HYYn virityspäivä 26.2., 
HYK 93v. 29.2., Matrix 25v. 29.2., Opintokokonaisuusinfo 28.2., Opintopalautteen purku 6.3., MaO:n 49v. 
vuosijuhlat 7.3., Sillis 8.3. 
Osallistujamäärä Laskiaisessa 31, Laskuhumalassa 17, Kotibileissä 35, HYYn virityspäivässä 0, HYK 93 vuosijuhlassa 0, 
Matrixin 25 vuosijuhlassa 0, Opintokokonaisuusinfossa 48, Opintopalautteen purussa 10, MaO:n 49 vuosijuhlissa 100 ja 
Silliksellä 110.  
 
Tässä välissä: Opintovastaavan muistiinpanoja opintopalautteen purusta: opiskelijoiden tyytyväisyys opintojen laatuun on 
kasvanut. Tyytyväisenä opintoihin voi myös saada lisää resursseja. Fuksivuoden helppoudesta oli tullut palaute. 
Physicumin luentojen videointimahdollisuudesta oli myös keskustelua ja henkilökunta totesi, että tällä hetkellä vain 
muutamassa salissa on videointimahdollisuus. Kolmen vuoden päästä ollaan sillä tasolla, että enemmän luentoja 
voidaan videoida.  
 
Lisäksi tilaisuudessa puhuttiin luonnonmaantieteen- ja ihmismaantieteen kirjatenteistä, sekä siitä, kuinka Jory tuntuu 
helposti muille opiskelijoille etäiseltä toimijalta. Todettiin, että Jorya tulisi tuoda paremmin esiin. Lisäksi tilaisuudessa 
puhuttiin myös tutkijoiden illasta ja siitä, että laitoksen opiskelijoidenkin olisi hyvä tuntea paremmin laitoksen tutkimuksia. 
Myöhemmin keväällä on tapahtuma, jossa tutkijat kertovat tutkimuksistaan. Emilia ja Sanya tekevät yhteistyötä 
tapahtuman osalta. Opintopalautteen purkutilaisuudesta tulossa myös kooste sähköpostiin.  
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11.2 Maanmittarikilta 119v 20.3. 
Mahdollisuuksien mukaan Aapo ilmoittautuu vuosijuhlille.  

 
11.3 KOOMA 26.-28.3. 
Tulossa.  
 
11.4 Kulttuurimaantieteen retki 2.-5.4. 
Tulossa. 

 
11.5 Tombolo 5v. 4.4. 
Inka on menossa.  

 
11.6 Tuttu Juttu -show:n kuvaukset 8.4. 
Tulossa. Viikon päästä ilmottautuminen tulossa.  
 

11.7 Helsinginkadun appro 16.4. 
Ilmoittautuminen oli ja maksuohjeet tulee kohta.  

 
11.8 Synop 50v. 18.4. 
Amanda ja Vilma menee Synopin vuosijuhlille.  
 

11.9 Vappu 
Tulossa. Mietittiin vappuideoinnin järjestämistä. Huhtikuun 25. päivä järjestetään MaOlympialaiset.  
 

11.10 Flora 15.5. 
Tulossa. 
 

11.11 Lammiviikonloppu 15.-17.5. 
Tulossa. Vanhat tilamestarit hoitavat ilmoittautumisen. 

 
11.12 Käytävävohvelit  
Keittiömestarit järjestävät keskiviikkona 8.4. Kuma-retken jälkeen. 
 

11.13 Klussetapahtuma 
Klussen siivousvuoro on viikolla 16 ja siivouksen yhteyteen voisi järkätä tapahtuman, joka olisi jokin alkoholiton 
tapahtuma esimerkiksi leffailta, dokumentti-ilta tai lautapeli-ilta. Tilamestarit ottavat koppia tästä tapahtumasta.  

 
11.14 MK-MaO Jukolan viesti 
Ensimmäinen tapaaminen maanmittareiden kanssa Otaniemessä 15.3. kello 19 ja siitä tulee viestiä pian. 
 

11.15 Istanbulin kongressi 
Monia MaO:laisia on ilmoittautunut kongressiin ja tapahtumaan voi vielä ilmoittautua hinnalla 175€. 

 
12. Muut esille tulevat asiat 
12.1 Kotibileiden Alina-vuokra  
Kotibileiden Alina-vuokra oli 70€. MaO päätti maksaa vuokran. 

 
12.2 Vujut ja sillis  
Vujut meni tapahtumana hyvin, mutta aamuyöstä roskia viedessämme hallituksen ja vuosijuhlamestarien kesken, Alina-
salin avain tippui hissikuiluun. Avainten saamisen suhteen keskusteltiin aamuyöstä vartijoiden kanssa, jotka totesivat 
hissikuiluun aamuyöstä menemisen olevan todennäköisesti hyvin kallista. Kiinteistö, jonne avaimet putosivat on Alinan 
roskienvientireitin varrella, mutta ei kuulemma ole HYYn omistuksissa. MaO:n tulee sopia avainten hakemisesta 
hissikuilun pohjalta. Avainten myöhässä palauttamisen suhteen HYY oli ymmärtäväinen.  
 
Avainten lisäksi keittiötarvikkeet olivat epähuomiossa jääneet Alina-saliin ja kun se sieltä käytiin myöhemmin hakemassa, 
oli osa keittiötarvikkeista kadonnut. Keittiötarvikkeista on maksettu panttia ja puuttuvista esineistä tulee maksaa 5€/per 
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tavara, jos niitä ei löydy. Ensi kokouksessa katsotaan tarkasti kaiken tämän summa. Alina-saliin oli myös ilmoitettu 
mahdollisesti jääneen lasinsiruja joihinkin kohti tilaa.  
 
Sillis tapahtumana oli myös onnistunut, mutta Sillissaunan avain on vielä hukassa. Sillissaunaan mentäessä huvimestarit 
saivat avainlätkän saunalle ja myöhemmin kun paikalle saapui lisää ihmisiä, jatkoi lätkä matkaansa paikasta johon se 
ensimmäisenä asetettiin. Avaimen hukkaamisesta tuleva hinta ei ole vielä selvillä. Tälläistä sattuu. 
 
Lisäksi Silliksen sääntöjä ei ollut ilmeisesti käyty tarpeeksi hyvin läpi ja välikatolle oli rikottu laseja. Siitä tulee 100€ 
lisämaksua. Allasalueelle oli myös jäänyt lasinsiruja. Siitä ja roskaisuudesta tulee 220€ lisäsiivousmaksu. Budjetissa on 
perinteisesti kuitenkin laskettu myös siivous hintaan. Lisämaksu oli viime vuonna maltillisempi, mutta aiempina vuosina 
Silliksestä tuleva lisämaksu on voinut olla jopa suurempikin. Positiivista on se, että tänä vuonna itse juhla oli kuitenkin 
edellistä vuotta rauhallisempi. Virkatestamentteihin voisi kirjata uusia tästä vuodesta opittuja mainintoja, esimerkiksi siitä, 
että kaikki voisivat laittaa tyhjiä pulloja valmiiksi jo pusseihin ja yleisesti tarkkuudesta esimerkiksi avainten kanssa.  
 
MaO ei ylimääräisistä kuluista joudu vararikkoon. Toki edellä mainitut menot ovat turhia ja vältettävissä olevia. Tärkeintä 
kuitenkin on, että tänä vuonna säästyttiin henkilövahingoilta. 
 
12.3. Aktiivihengailu  
Aktiivihengailu eli perinteisesti Hallitusappronakin tunnettu tapahtuma järjestetään ennen pääsiäistä 9.4. Tapahtumassa 
pääset kiertämään MaO:n hallituslaisten asumuksia hyvässä seurassa. Lisäinfoa tulossa tiedostuskanavilla pian.   
 
Tässä välissä: Seeti: Reippailijat olivat nakkeilemassa tiedekunnan pikkujouluissa. Rahastonhoitaja tarkasti tilin ja 
pikkujouluissa nakkeilusta saatiin 261€. Reippailijoiden viime vuoden vuoroja kannatetaan summasta 61€.  
 

13. MiSo 
  
1. Soitto hissin huoltomiehille  – Sanya 
2. Opetushenkilökunnan esittelyt nettisivuille  – Sanya  
3. MK-MaO, Jukolan viestistä tiedottaminen – Eemil  

 
14. Top 3  
 
1. KOOMA 
2. Opintopalautteen purku 
3. Aktiivihengailu 

 
14. Seuraavat kokoukset 
14.1 HalKo 
Seuraava kokous 23.3. kello 17.30.  

 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.  
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Olivia Halme, puheenjohtaja   Elias Hirvikoski, sihteeri 
 

 

 

 

 

 


