
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 
PAIKKA: Zoom 

AIKA: 22.4.2021 klo 16.15 
LÄSNÄ:  

Julia Salmi 

Vilma Kaukavuori 

Siiri Nyman 

Iiris Turunen 

Elias Hirvikoski 

Leo Niemi 

Erkki Järvinen 

Ilari Leino 

Kirsi Ylinen, poistui kohdassa 11.5 

Emma Taalikka 

Lotta Puodinketo 

Amanda Salmensuu 

Maria Tuomola 

Joona Loukkola 

Oula Inkeröinen 

Aapo Keinänen 

Ossi Hentunen 

Edvin Väänänen 

Olivia Halme, poistui kohdassa 12.2 

Sarianna Waldén 

Tapio Turpeinen 

Eveliina Sirola, saapui kohdassa 8.3 ja poistui kohdassa 9.1 

 

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 kohta 12.6 ja kohtaan 11.1 on lisätty lukupiiri, kokouksen 

työjärjestykseksi. 



4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 1.4.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

Opintosuunta/painotustietojen ajantasaisuuden tsekkaaminen MaOn sivuilta - Siiri  Hoidettu 

Uuden tietosuojadokumentin tekeminen – Julia ja Vilma  Hoidettu 

Aktiivi Driven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi  Kesken 

MaO-paidat – Julia ja Erkki  Hoidettu 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Videotervehdys henkilökunnalle 

Henkilökunta lähetti opiskelijoille videotervehdyksen, johon on tarkoitus vastata. Vastaukset kootaan 

yhteen videoon ja oman vastauksen voi lähettää valokuvausvastaava Maria Tuomolalle keskiviikkoon 

28.4. mennessä. Video katsotaan yhteisessä vapputilaisuudessa perjantaina 30.4. 

6.2 Kumpula vappukuntoon 

Kumpulan ainejärjestöjen välinen kisa Heiaheia-sovelluksessa. Kaikkia kannustetaan osallistumaan ja 

kasvattamaan MaO:n pottia. Parhaiten menestynyt järjestö palkitaan kaikista kategorioista. 

7. Posti 

Tiistaina 20.4. on käyty. Silloin oli tullut Terra-lehti, Loimun lehti sekä syntymäpäiväonnittelukortti 50-

vuotiaalle MaO:lle.  

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilillä on 7417,70 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

8.3 Vuosijuhlien budjetti 

Vuosijuhlien budjetista käytiin kokouksessa keskustelua. Taloudenhoitaja Emma Taalikka kertoi, että heti 

käytettävissä olevia rahoja on 1739 euroa. Saamatta olevia rahoja on vielä noin 4646 euroa, mutta 

rahamäärä ei ole vielä tarkka, koska kaikkia rahaa tuovia tapahtumia ei ole voitu järjestää. Keväältä 

jääneistä Reippailija-vuoroista tulee todennäköisesti noin 200 euroa. Samoin mahdollisilta sponsoreilta 

tulee rahaa. 

Yhteensä rahaa on siis noin 6385 euroa, ja keskustelua käytiinkin siitä, voidaanko käyttää rahoja, joita ei 

varmasti vielä ole.  

Päädyttiin siihen, että maksetaan ensin juhlatilan varausmaksu ja tilataan laulukirjat. Lopullisesta 

vujubudjetista voidaan kuitenkin kokoustaa erikseen myöhemmin.  



Tässä välissä: Myönnetään 20 euroa kirjekuoriin ja -merkkeihin, jotka käytetään syksyltä jääneiden 

haalarimerkkien postittamiseen. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Saatu palaute: Ohjekirjasen nimestä, joka edelleen kantaa nimeä "Pieni punainen". Jokunen vuosi sitten 

kokouksissa oli puhetta tälläisistä ainejärjestön käyttämistä nimityksistä ja ilmauksista, mitkä selvästi 

ovat liitettävissä Mao-hallitsijaan. Silloin taidettiin päätyä sellaiseen päätökseen, että ohjekirjasen nimeä 

ei muuteta radikaalisti, koska "perinteistä halutaan pitää kiinni". Lopulta muutos tapahtui Mao:n 

pienestä punaisesta Pieneksi punaiseksi (:D). Muistan, että moni oli jo silloin sitä mieltä, että nimi 

kannattaisi muuttaa joksikin aivan muuksi. Minä kummastelen vähän edelleen miksi tästä Pienen 

punaisen nimestä halutaan pitää niin kynsin hampain kiinni. :D 

Ohjekirjasen nimihän on ollut ihan alunperin Tutor-mantu. Tämän jälkeen se on jossain vaiheessa 

muutettu Pieneksi punaiseksi. Muutoksia nimeen on siis tehty ennenkin, ja tämä Pienen punaisen 

perinne ei edes kata Mao:n historiaa kokonaan. Näkeekö hallitus edelleen, että tälläisestä perinteestä 

halutaan pitää kiinni, ja nimenä halutaan pitää Pieni punainen? Mitä tälläisten nimitysten käyttö viestii 

ainejärjestöstämme hallituksen mielestä? Olisiko ohjekirjaselle mahdollista löytää joku parempi ja 

informatiivisempi nimi? Kiinnostaisi kuulla pohdintaa aiheesta! 

Jos päädytte nimeämään ohjekirjasen uudelleen, olisi varmaan paikallaan pohtia, millainen nimi on 

kaikista informatiivisin ja "saavutettavin" uusien aloittavien opiskelijoiden näkökulmasta. Tiedän 

esimerkiksi ihmisiä, jotka eivät fuksina edes tajunneet kirjasen olevan osoitettu heille, sillä se ei tule 

kirjasen nimestä heti selväksi. Tutor-mantu voi olla nimenä harhaanjohtava, mutta entä esimerkiksi 

Fuksi-mantu? Tai keksisittekö kirjaselle jonkun ihan uuden houkuttelevan nimen? Voihan tästä järjestää 

esimerkiksi äänestyksenkin Facebookissa tms. 

Toivoisin, että palaute synnyttäisi asiallista keskustelua fuksien ohjekirjasen nimestä sekä muutenkin 

ehkä tälläisistä samanlaisista Mao-viittauksista ainejärjestömme toiminnassa. Kyse ei ole siitä, että 

ainejärjestömme nimi Mao olisi ongelmallinen itsessään, onhan se ihan oma erisnimensä. On mielestäni 

kuitenkin täysin eri asia, haluammeko aktiivisesti yhdistää ainejärjestömme nimen tähän hallitsijaan ja 

sen touhuihin. 

Aurinkoista loppukevättä ja hienosti olette hallitus&aktiivit jaksaneet pitää Mao:n toimintaa yllä tässä 

maailmantilanteessa! Olkaa armollisia itseänne kohtaan<3 

T. Ei vihainen vaan lempeä vanhus :) 

Hallitus vastaa: Hallituksen virallinen kannanotto löytyy MaO:n Facebookista. Keskustelussa oltiin yhtä 

mieltä siitä, että palaute oli hyvä, ja samoilla linjoilla ollaan. Sekä fuksioppaasta että laulukirjasta 

vastuussa olevat voivat päättää uuden nimen, mutta ehdotuksia saa toki laittaa. Informatiivisempi nimi 

on kuitenkin tarpeen ja loputkin nimestä nousevat ikävät mielleyhtymät tulee kitkeä ainejärjestöstä. 

10. Vastaavat 

Varapuheenjohtaja: Kuuluu tosi hyvää, paljon kasvi-istutuksia ja kohta kevään opinnot ovat paketissa. 



Taloudenhoitaja: Oikein hyvää kuuluu, lomafiilikset, vaikka koulua on vielä. Kohta on onneksi oikeasti 

loma. 

Sihteeri: Hyvää kuuluu, hurjasti kouluhommia, mutta myös kivoja juttuja ja kevät piristää paljon. 

Opintovastaava: Ihan ok:ta kuuluu. Viran puolesta kuuluu parempaa, koska kandi- ja maisteri-infot ovat 

tulossa toukokuun puolessa välissä. Opintovastaava kertoi hauskan yksityiskohdan Kumpulan 

luonnontiedelukiosta käydyn keskustelun tiedostonimestä. 

Tuutorivastaava & Egea-vastaava:  

Elias: Ihan jees, kevät on kiva, mutta tässä odotellaan rajoitusten poistumista. Egean kongressi oli ja 

meni hyvin. Katsotaan syksyllä, josko Suomen egealaisten kanssa järjestyisi jotain toimintaa. 

Fuksivastaava: Töissä ollaan, Aito iskelmä soi ja olo on iloinen. 

Tilamestarit: 

Erkki: Hyvä päivä, haki ensimmäisen tatuonnin tänään. Vappua odotellessa. 

Työelämävastaava: Väsyttää, mutta kivasti menee. Viran puolestakin on kivaa. 

Liikuntavastaavat: 

Leo: Ihan ok, liikunnasta on käynyt maantieteelliset kohteet lähiympäristössä -kurssi. Ehkä toukokuussa 

päästään aloittamaan Reippailija-toiminta. Kilometrikisa on myös alkamassa. 

Edvin: Aurinko paistaa ja linnut laulaa, kohta alkaa työt. 

Huvipäälliköt: 

Ilari: Mukavasti menee, vähän pähkinöinä vaan kaikesta. Vuoden fuksi -merkki on hieno! 

Keittiömestarit: 

Lotta: Hyvin menee, koulua paljon, mutta vappua odotellessa. 

Joona: Väsyttää ja on kiire, mutta aurinko on jees. 

Amanda: Koulua ja töitä paljon, kesää odotellessa. Oli kiva saada haalarit. 

Iiris: Kiva ensimmäinen kokous keittiömestareiden kanssa, päästiin suunnittelemaan vappumenua. 

Somevastaavat:  

Sarianna: Koulua on paljon. Oli kiva saada kesätöitä! 

Tapio: Kuuluu oikein hyvää, paljon koulua, mutta kyllä se tästä. 

Retkivastaavat: 

Ossi: Hyvin menee, kursseja on paljon. Zodiac-leffa tuli katsottua ja nyt pohdituttaa, kuka murhaaja oli. 

Mantun toimituksen edustus: 

Oula: ”Isoi juttui tulos.” Kandi on melkein valmis ja vappuviikon keskiviikko jännittää. Työt alkavat kohta. 



Valokuvausvastaava: Hyvin menee, merkkien ompelua ja ruotsin suullisesta kokeesta on selvitty. 

Kokouseväänä on rusinoita ja vettä. Videoeditointi on kivaa. 

Vujumestarit: 

Olivia: Tila on varattu, mutta ei vielä maksettu. Uusi sillispaikka on löydetty Kalliosta, ja tilaan tulee 

järkkäri. Vielä etsitään jatkopaikkaa. Kevät on kiva! 

Puheenjohtaja: Hyvää kuuluu, koulu stressaa, mutta onneksi kevät tulee. Puheenjohtajahommia on 

hoideltu ja seurattu muiden hyvin tehtyjä hommia. 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat: EGEA:n yhteiskongressi 5.-20.4. (osallistujia 10), Lukupiiri 12.4. (osallistujia 

16), Hyvinvointi-ilta 14.4. (osallistujia 7), Haalariseremonia 16.4. (osallistujia 82), Haalarimerkkiompelua 

19.4. (osallistujia 15), Luma-ilta 20.4. (osallistujia 40) 

11.2 Vappuviikon tapahtumat 

Ohjelma on julkaistu somekanavissa ja sähköpostissa. Maanantai: Vappumenun julkistus. Tiistai: Peli-ilta 

Discordissa. Keskiviikko: Mantucastin vappulive Zoomissa. Torstai: HYY:n beer pong-turnaus, 

kannustetaan mantsan edustusta. Perjantai: klo 13.00 mantsan vappusimat henkilökunnan kanssa, klo 

15.00 mantsan oman Lempparidiitsein striimikeikka Zoomissa. 

11.3 Tapahtumaturvallisuuspäivä 4.5. 

Ensi syksyn tapahtumien järjestäjille hyvä tapahtuma, jonka ilmoittautuminen on auki 2.5. asti. 

11.4 Floran päivä 12.5. 

HYY:n kevätjuhla, josta tietoa on tullut sähköpostiin. 

11.5 Siisti biitsi -excu 

Keskustelua käytiin siitä, voiko excun järjestää tai Reippailijoiden lenkkivuoroja pitää, kun HYY:n suositus 

on olla järjestämättä tapahtumia, mutta toisaalta kyseiset tapahtumat voisi järjestää turvallisesti. 

Päädyttiin siihen, että odotetaan vapun yli ja katsotaan sitten uudestaan rajoituksia. Siisti biitsistä 

voidaan laittaa erikseen tieto, että tällainen tapahtuma on olemassa. 

Tässä välissä: toive Heiaheian käytöstä vielä Kumpulan yhteisen tapahtuman jälkeenkin. Idea sai 

kannatusta. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Operaatio Musta Härkä 

Merkit tilattiin pari viikkoa sitten ja ne saapuvat piakkoin. Maksut on maksettu hyvin ja maksimissaan 

viisi maksua on saamatta. Lopullinen lahjoitus on noin 800 euron suuruinen. Ylijäävät merkit voidaan 

myydä, kun kaikki tilanneet ja maksaneet ovat saaneet merkit. 

 

 



12.2 MaO-paidat 

Päätetään kevään aikana, mistä tilataan ja hoidetaan kaikki valmiiksi, jotta heti syksyllä voi tehdä 

tilauksen. Keskustelua käytiinkin siitä, mistä paidat tilataan. Viime kerran paidan laatu todettiin hyväksi, 

mutta hinta on noin 30 euroa. Toinen paikka on hiukan halvempi. Suosiota kokouksessa sai viime kerran 

tilauspaikka. 

12.3 50v-haalarimerkki 

Äänestys kolmesta merkistä on päättynyt ja vaihtoehto 1 voitti. Äänestyksen tulos on julkaistu myös 

Facebookissa. Kokouksessa keskusteltiin siitä, tilataanko merkki heti, vaikka raha olisi pois 

vujubudjetista. Päädyttiin siihen, että tilataan nyt 149 kappaletta ja tilataan lisää, jos ne loppuvat ennen 

vujuja. Myös MaO:n muita merkkejä voidaan myydä kesän ja syksyn aikana. 

12.4 Laulukirjatilaus 

Rahaa menee tähän jonkin verran kiinni. Tilataan 300 kappaletta ja tarjouksia kysellään eri paikoista. 

Tilaus edistyy toukokuussa. 

12.5 Unisport-vuorojen varaus syksylle 

Syksylle ja keväälle saa varattua vakiovuoroja 30.4. asti, ja vanhat vuorot saa pitää samoina. Vuorot ovat 

maanantaisin ja tiistaisin kello 15-16, 15.8.-15.6. välillä. Vakiovuorojen lasku on tulossa kesäkuussa, ja se 

kattaa syksyn sekä kevään vuorot, jotka ovat jääneet käyttämättä. Lasku on siis pienempi kuin 

normaalisti.  

12.6 Haalarimerkkikisa 

Toiveena on löytää muillekin kuin mantsalaisille sopiva merkki, mutta ehdotuksia on vähän. 

Mainostetaan suunnittelua vielä, ja tilataan toinen merkki samalla kuin 50-vuotismerkki. 

13. MiSo 

50v merkki – Julia 

Haalarimerkkikisan loppukiri – Julia  

Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma ja Kirsi 

14. Kokousnostot 

-Vappu lähenee! Ensi viikon ohjelma on julkaistu Instagramissa, Facebookissa ja sähköpostissa. Tehdään 

yhdessä kiva vappu<3  

-MaO:n 50-vuotishaalarimerkin äänestys on saatu päätökseen. Uusi merkki tilataan samaan aikaan 

toisen merkin kanssa, joten vielä on hetki aikaa suunnitella oma haalarimerkki, joka mahdollisesti sopii 

muillekin järjestöille. 

-Uudet MaO-paidat tilataan syksyllä! Tilaus tehdään valmiiksi niin, että se voidaan lähettää heti 

alkusyksystä. 

15. Seuraavat kokoukset  



15.1 Hallituksen kokous 

Sovitaan seuraava kokous 13.5. klo 16.15. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00. 

 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (May 13, 2021 13:25 GMT+3)
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