
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

PAIKKA: Zoom 

AIKA: 1.4.2021 klo 16.15 

LÄSNÄ:  

Julia Salmi 

Vilma Kaukavuori 

Kirsi Ylinen  

Iiris Turunen 

Siiri Nyman 

Emma Taalikka  

Elias Hirvikoski 

Leo Niemi 

Ilari Leino 

Erkki Järvinen 

Ossi Hentunen 

Jonna Rönn 

Sarianna Waldén 

Julia Viertola, saapui kohdassa 9.1, poistui kohdassa 10.6 

Oula Inkeröinen, saapui kohdassa 6.1 

Vivi Tarkka  

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.16. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 6.1, 6.2, 11.2 sekä 11.3. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen (KuKo 18.3.) pöytäkirja. 



5. MiSo 

Äänestys 50-vuotishaalarimerkistä ja info toisen merkin tilanteesta – Julia    Hoidettu 

MaO:n nettisivujen päivitys – Pasi, Elias, Siiri ja Olivia - Hoidettu 

Aktiivi Driven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi - Kesken 

MaO-paidat – Julia ja Erkki - Kesken 

MaO:n saatavien karhuaminen – hallitus   Hoidettu 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Tuutorien klusseavaimet  

Kaikki uudet tuutorit saavat avaimen. Heitä ovat: Anna Nuutinen, Emma Ward, Maria Tuomola, 

Mikko Kangasmaa, Ossi Hentunen, Paola Stenvall, Riina Korhonen, Sarianna Waldén, Sonja 

Nylund ja Teemu Linden.  

6.2 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 

7. Posti  

Viime käynnillä oli tullut yksi lehti sekä maksumuistutus, joka on nyt hoidettu. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilillä on 6439,87€. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Palaute 1:  

Olli Ruth ei vastaa sähköposteihin. Tämä on yleisesti tiedossa opiskelijoiden joukossa. Näin on 

ollut jo vuosien ajan, mutta asialle ei olla vissiin tehty mitään. Varsinkin näin etäopintojen 

aikana olisi tärkeää, että kurssivastaavat tosiaan myös vastaisivat opiskelijoiden viesteihin ja 

kysymyksiin. Kaikki muut mantsan proffat ja lehtorit ovat mielestäni todella nopeita 

vastaamaan sähköposteihin, mutta Ollilla olisi pikkasen parantamisen varaa. 

Hallitus vastaa: Opintovastaava on välittänyt palautteen eteenpäin ja mainitsi, että osaan 

opiskelijoiden kysymyksistä voi saada vastauksen Helin, Tuulin ja Katariinan etävastaanoton 

kautta. On silti toki toivottavaa, että palaute saavuttaa Ollin ja asiaan tulee muutos.  



 

Palautteet 2 & 3: 

2: Olisi mukava kuulla mitä mieltä ootte kurssien vaatimustason tiputtamisesta näissä 

poikkeusoloissa/etäilyssä, etenkin kun tilanne on jatkunu jo näin pitkään. Ymmärrän, että aihe 

on arka mut näkisin silti että vaatimuksista ja laadusta voi tinkiä (edes hieman), jotta 

opiskelijat/henkilökunta jaksais tehä duunii hyvällä motivaatiolla viel tän tilanteen jälkeenki. Ja 

ettei mielenterveysongelmat sekä uupumus kasva ylitsepääsemättömäksi. Suomen hallitukselta 

ei oo tullu apuja korkeakouluopiskelijoille, ei HY hallitukselta, ei HYYltä, ei tiedekunnalta, eikä 

laitokseltakaan - harvemmin myöskään kurssien vetäjiltä muuta kun "saatte lisää 

palautusaikaa". Henkilökohtanen mielipide tohon on, että "juuh, kiitti ***" :D.  

Keskustelutuokioita toki riittää mantsallakin mutta kun ei enää pelkät keskustelut riitä, tekoja 

ois kiva saada edes joltain johtoportaalta.  

Tsemppiä kaikille, jaksakaa vielä vähän aikaa, jaksuhalit, eiks nii? Huoh.  

Ei mut ihan oikeesti kiitos ku te jaksatte pyörittää ainejärjestöämme <3 Teette tärkeetä ja hyvää 

työtä. 

3: Lisänä tohon laatu ja vaatimustaso kommenttiin, että niiden lieventämisellä tarkoitan 

työn/opiskelumäärän vähentämistä kursseilla. Eli pitäiskö vaikka kurssien tavoitteista tiputtaa 

yks osa pois, jolloin ehkä yks ulottuvuus kurssista jää saavuttamatta? Vaikuttanu siltä, että noi 

päätökset on ollu opiskelijoilla, jolloin arvosanat laskee, koska ei oo vaa energiaa/motivaatioo. 

Onko tämä oikein?  

Oon ihmetelly ku on ennemminki tuntunu siltä, että työmäärää on lisätty, koska etänä on 

enemmän aikaa. Mitä mieltä ootte? 

Hallitus vastaa: Palautteet on välitetty eteenpäin ja vastauksena tulikin viesti sähköpostilistalle 

Tuuli Toivoselta. Viestissä esiteltiin esimerkiksi mantsalaisille tehdyt Teams-kanavat. 

Keskustelun lopputulemana oli kuitenkin se, että vaatimustason laskeminen ei loppujen lopuksi 

ole opiskelijan edun mukaista, vaan toivottavampaa on molemminpuolinen joustavuus, kun 

kaikilla on rankkaa. 

Palaute 4: 

Haluaisin tämän palautteen eteenpäin etätunneista. Joillakin kursseilla vaaditaan 

mahdollisuutta keskustella tunneilla esimerkiksi kaksikin kertaa viikossa. Tämä ei 

yksinkertaisesti onnistu kaikilta oppilailta ja tähän voi olla monia eri syitä. Varsinkin nyt, kun 

kaikki on kiinni, ei voida oppilaalta olettaa, että hiljaiset työskentelytilat löytyisivät kaikkien 

kodista. Kurssit eivät siis voi rakentua sellaisten tehtävien varaan, jotka vaativat työtilan. Monet 

asuvat pienissä vuokrayksiöissä, jolloin omaan ympäristöön ei voi vaikuttaa. T: Koronavuoden 

aikana kahden eri naapurin remontti ja kaksi eri julkisivuremonttia 



Hallitus vastaa: Palautteen antajalla on hyvä pointti ja palaute on viety eteenpäin. 

Keskustelussa korostui jälleen joustavuuden tarve sekä opettajilta että opiskelijoilta. 

Palaute 5: 

Kirjakurssit MAA-206 ja MAA-207 tuntuu sisällöltään erittäin tärkeiltä asioilta oppia, mutta yksin 

kotona lukeminen ei vaan onnistu minulla. Johdetut kurssit toimisivat paremmin, (joitain 

luentoja tärkeimmistä aiheista, pakollisia lukupiirejä). 

Hallitus vastaa: Teams:iin on perustettu ryhmiä, joista ainakin yksi on tarkoitettu juuri 

ihmismaantieteen kirjatenttiin (MAA-206) lukua varten. Siihen kannattaa liittyä, ja tehdä 

vastaava myös luonnonmaantieteen kirjatenttiä varten! 

Palaute 6: 

Moi, 

Eilen selasin MaOn ig-storya (vastauksia mantsalle hakeville), ja siitä heräsi tarve vähän puhua 

asiasta nimeltä kehitysmaantiede. Mantsalla ei siis voi virallisesti erikoistua 

kehitysmaantieteeseen (kiitos iso pyörän) ja on tärkeää, että kaikki mantsaa mainostavat 

opiskelijat tietää tämän. En tiedä, montako kehitysasioihin liittyvää kurssia mantsan kandissa on 

tällä hetkellä, mutta maisterissa niitä on kolme. Tämän perusteella ei voida olettaa, että 

opiskelija voisi pelkästään mantsaa opiskelemalla erikoistua kehitysteemoihin. Nään tän 

tärkeenä asiana terottaa, koska joka vuosi mantsalle tulee kourallinen opiskelijoita vaan 

kehitysmaantieteen takia, ja ne pettyy usein aika kovasti kun selviää, ettei se olekaan 

erikoistumislinja eikä kehitysmaantieteen kursseja ole kuin pari eikä enempää tule. Ne kuuluu 

siis valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskunnallisen muutoksen tutkimuksen kandiohjelmaan 

sekä global development studies maisteriohjelmaan ja kulkee nimellä kehitystutkimus, ei 

kehitysmaantiede. Tietty on mahdollista olla kehitysmaantieteilijä jos haluaa olla nimenomaan 

maantieteilijä (mantsa best), mutta se vaatii kursseja muista tiedekunnista/UniPIDistä. 

Toivottavasti järjestömme tietää tämän ja toimii totuudenmukaisen kuvan levittämiseksi, ettei 

yksikään hakija tuu mantsalle mielessään globaali etelä ja sitten päätyykin opiskelemaan Etelä-

Suomen aluekehitystä. Tiiän, ettei nää asiat oo toisiaan poissulkevia, mutta jos hakija kysyy 

mantsan opiskelijoilta että missä vaiheessa voi erikoistua kehitysmaantieteeseen, niin siihen ei 

voi vastata että niitä on ekasta vuodesta eteenpäin valittavana mantsalla. Tämä antaa kuvan, 

että on olemassa kehitysmaantiedettä kun ei todellisuudessa ole. 

Hallitus vastaa: Hyvä palaute, jonka perusteella kyseinen vastaus poistetaan Instagramista. 

Vastaisuudessa ollaan tarkempia viestinnässä. On tärkeää korostaa, mitä 

opintosuuntia/painotuksia mantsalla todellisuudessa on. 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1 Menneet tapahtumat: MK vuosijuhlat 20.3. (osallistujia 6), Peli-ilta 24.3. (osallistujia 20), 

Kahvitunti 26.3. (osallistujia 38). 



10.2 EGEA:n yhteiskongressi 5.-20.4.2021 

Ilmoittautuminen päättyy 2.4. Kongressin Suomi-ilta järjestetään 16.4. ja siihen on tarkoitus 

valmistella Helsinki-aiheinen video. 

10.3 Kumpula vappukuntoon  

Kumpulan ainejärjestöjen liikuntatempaus, josta infoa on laitettu Facebookiin ja 

sähköpostilistalle. 

10.4 Hyvinvointi-ilta 7.4. 

Hyvinvointi-illan ajankohta siirtyy keskiviikkoon 14.4. Zoom-linkki on tulossa myöhemmin. 

10.5 Haalariseremonia 16.4. 

Seremonia toteutetaan Zoomissa 16.4 klo 19. Tapahtumaan voi osallistua kaikki halukkaat, ja 

fukseille tarkemmat tiedot on jo laitettu. 

10.6 Haalarimerkkiompelua 19.4 

Yhteinen haalarimerkkien ompeluilta Zoomissa. 

10.7 Luma-ilta 20.4. 

20.4. klo 17.15 alkava tapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Loimun kanssa. 

10.8 Vappuhulinat 

Vappuviikolle suunnitelmissa on ainakin peli-iltaa ja mahdollisesti Mantun Instagram-

livelähetys. Vappuaattona luvassa on iltaohjelmaa videoineen. Suunnitelmat tehdään 

rajoituksia silmällä pitäen. 

10.9 HYYn tapahtumaturvallisuuskoulutus 4.5. 

Etenkin tuleville tuutoreille sopiva koulutus syksyn tapahtumia varten. Lisää tietoa on tulossa 

myöhemmin. 

10.10 Floran päivä 13.5. 

Kevätjuhla, joka järjestetään tänä vuonna etänä. Luvassa on ainakin haalarimuotinäytös. 

10.11 Lukupiiri 

Kulttuurivastaavien järjestämä lukupiiri, jossa ei lueta oppikirjoja. Lisätietoa on laitettu 

sähköpostiin ja Facebookiin. 

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 MaO-paidat 

Etenee hiljalleen, tällä hetkellä tehdään tarjouspyyntöjä ja pohditaan kahden firman välillä. 



11.2 Tietoturvadokumenttien päivittäminen 

Haalarimerkkien myyntiä varten tehdään uusi tietosuojadokumentti. Lisäksi käydään läpi, 

voisiko olemassa olevia dokumentteja yhdistää. 

11.3 Operaatio Musta Härkä 

100 merkkiä on tilattu ja mainostetaan vielä uudelleen. Ennen teettämistilausta tarkistetaan 

vielä, että kaikki tilaajat ovat maksaneet. 

12. MiSo 

Opintosuunta/painotustietojen ajantasaisuuden tsekkaaminen MaOn sivuilta - Siiri 
Uuden tietosuojadokumentin tekeminen – Julia ja Vilma 
Aktiivi Driven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi  
MaO-paidat – Julia ja Erkki 
 
13. Kokousnostot 

-Olimme saaneet paljon palautetta koskien etenkin opintoasioita, kiitos palautteesta! 

Palautteet on laitettu eteenpäin niitä koskeville tahoille. 

-Vappua 2021 ei ole peruttu! Suunnitelmia on jo vireillä, joten pysykää kuulolla. 

14. Seuraavat kokoukset  

14.1 Kuukausikokous 

Sovitaan kokous torstaina 22.4. klo 16.15. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.13. 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Apr 20, 2021 13:36 GMT+3)
Julia Salmi
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