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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 
 

PAIKKA: ryhmätyötila 3, Kumpulan kirjasto 

AIKA: 16.2.2018 klo 15.00 

LÄSNÄ: Emil Ehnström 

Eveliina Sirola 

Vivi Tarkka 

Eemil Becker 

Sakari Sarjakoski, poistui kohdassa 11.7 

Marisofia Nurmi 

Kiia Eerikäinen 

Tanja Palomäki 

Julia Viertola 

Aku Suoknuuti 

Olivia Halme 

Iivari Laaksonen 

Sari Aroalho 

Antti Nevalainen 

Tommy Tienhaara, poistui kohdassa 9.2 

Jessika Isomeri 

Aada Koivuranta 

Jouko Lappalainen 

Juho Noro 

Karoliina Bergström, poistui kohdassa 9.2 

Tytti Jussila 

Venla Bernelius, saapui kohdassa 8.3, poistui kohdassa 11.3 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
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3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistaan lisättiin kohdat 8.5 MobilePayn hyödyntäminen, 10.7 Työelämäilta, 11.6 

haalarimerkkikilpailu ja 11.7 haalarimerkkivaihto. Hyväksyttiin esityslista kokouksen 

työjärjestykseksi muutosten jälkeen. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään hallituksen kokouksen (18.1.2018) ja kuukausikokouksen (2.1.2018) pöytäkirjat.  

5. MiSo 

Blogin päivittäminen, Roope – työn alla 

Uuden nettisivun omistusoikeudet MaO:lle, Sakari ja Roope – työn alla 

Hallituksen ja aktiivien kuvaukset nettiin, KAIKKI – työn alla 

Kysely vuoden luennoitsijan nimestä, Antti – työn alla 

Viesti visalistan varastamisesta MaO:n kanaville, Aku – tehty  

MaO:n ilmoituskanavien selvennysviesti, Aku - tehty  

Budjetin mahdollisuus työelämäillan saunaa varten, Iivari – tehty (400e varattu saunailtoihin 

yhteensä, onnistuu) 

Hallituksen ja aktiivien kuvausten keräys, Olivia – työn alla 

Supan varausjärjestelmän ehdotus Vasaralle, Julia – tehty 

MaO-paidan hinnan selvittäminen, Iivari – työn alla (tarjouspyynnöt laitettu) 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Graduseminaarin kannanotto 

Ilmoitusluontoinen asia: Hallituksen kesken kokouksen ulkopuolella on hyväksytty, että MaO 

ottaa kantaa graduseminaarin tiedotukseen, sillä kannanotto haluttiin mahdollisimman nopeasti 

liikkeelle. Aiemmissa kokouksissa on sovittu, että otetaan kantaa. Kannanotto on vapaasti 

luettavissa MOT-ryhmässä. Kannanotto on toimitettu Sami Moisiolle, ja se on käsitelty 

johtoryhmän kokouksessa, jossa ei ole ollut Moisiota tai Löytöstä paikalla. Kannanoton myötä 

graduseminaarin tapauksessa tullaan vastaan: kurssin voi suorittaa puolessa vuodessa vuoden 

2018 aikana, kuten on luvattu. 

6.2 Supan varausjärjestelmä 

Vasaran puheenjohtajan kanssa on tuotettu varausjärjestelmä, josta on lähetetty infoa MaO-

listoille. Supan ovessa on 2 kuukautta kalenteripohjaa, johon voi käydä varaamassa tilan 

esimerkiksi kokouksia varten. 

 

7. Posti 

Postikortti 

Geo-lehti 

Punaisen ristin Avun maailma -lehti 

https://www.facebook.com/pasi.hattu?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/pasi.hattu?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/Anttichan?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/aku.suoknuuti?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/iivaril?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/olivia.halme.5?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.viertola?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/iivaril?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
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8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo  

1828,59€, KuMa-retken hostelli on juuri maksettu. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä 

Tilinpäätös on saatu tehtyä, ensi viikolla MaO:n tilin oikeudet siirtyy Iivarille ja Julialle. 

Tässä välissä keskusteltiin Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (ammattiliitto) kanssa 

järjesteltävästä sponsorisopimuksesta. Ensimmäinen tarjous on lähetetty. Sponsorointia vastaan 

julkaisisimme heidän mainoksensa Mantussa, nettisivuilla sekä jakaisimme rajoitetusti (max 

kolme kertaa vuodessa) heidän viestejään MaO:n Facebookissa. Heidät on myös pyydetty 

puhumaan MaO:n työelämäiltamaan, ja heidän logo painatetaan seuraavan vuosikurssin 

haalareihin.  

8.3 Unigrafia-kortti 

Elisan ja Ilpon kanssa puhuttu Unigrafia-kortista, joka olisi mahdollista tilata hallituksen käyttöön. 

Korttia tultaisiin käyttämään esimerkiksi pöytäkirjojen ja tilinpäätöksen tulostukseen. Julia ottaa 

selvittääkseen, kortti luovutetaan omistukseen sihteerille. 

8.4 Kauppa-asiat 

Opiskelijoilta on tullut ehdotus MaO:n keittiön ostosten ostopaikan vaihtamista K-marketista 

Lidliin. Sovitaan, että keittiömestarit toteuttavat pienen vertailun kauppojen hinnoista. Vielä on 

epäselvää, saako MaO:lle avattua tiliä Lidliin.  

8.5 MobilePayn hyödyntäminen 

MobilePaylta on tullut opiskelijajärjestöille tarkoitettu uusi ominaisuus, jonka avulla virallinen 

rahaliikenne hoituisi helposti. Sovelluksen avulla voisi toteuttaa esimerkiksi 

haalarimerkkimyynnin, tapahtumamaksut ja käytävävohvelit. Rahat menisivät suoraan järjestön 

tilille. Otetaan kokeiluun. Iivari tutkii asiaa, MobilePaylla maksamista voitaisiin kokeilla 

vuosijuhlilla. 

 

 

9. Opintoasiat 

9.1 Keskustelu varadekaanin kanssa 

Viime viikolla opintovastaavat, Julia, Outi ja Maikki keskustelivat varadekaanin kanssa. 

Opiskelijoiden puolelta on pyydetty lisää resursseja, mutta meidän pitää itse jatkaa homman 

eteenpäin viemistä. 

Siirrytään poikkeuksellisesti kohtaan 11.3, jonka jälkeen palataan kohtaan 9.2 

9.2 Palaute 

Palautteenantaja kiittää nupon- ja poron nimikkeiden vaihdosta, ja ilmoittaa uuden teevalikoiman 

olevan hyvä. 
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Kaksi palautetta jääkausibileisiin liittyen, joista toiseen on vaadittu kannanottoa. 

Palautteenantajat ovat huolissaan jääkausibileiden ajankohdasta. Kysymys nousee, houkutteleeko 

sunnuntai-iltana järjestettävät bileet lainkaan alumneja paikalle. Palautteen pohjalta keskusteltiin 

täysin uuden konseptin luomisesta jääkausibileille. Ehdotuksena seuraavalle vuodelle nousi 

alumnisitsit. Tämän vuoden jääkausibileiden ajankohtaa tai paikkaa ei muuteta, mutta tapahtuma 

aloitetaan noin klo 17. Tarkoituksena on rento yhdessäolo naposteltavia syöden. Aku kirjoittaa 

kannanoton. 

Palautteenantaja pohtii, miksi MaO:n keittiöstä ostettavien virvokkeiden maksua kutsutaan vain 

kahvimaksuksi, vaikka saatavilla on myös teetä. Palautteen pohjalta sovitaan, että taloudenhoitaja 

laittaa seuraavaan maksukirjeeseen ”Kahvi- ja teemaksut”. 

Palautteenantaja kysyy, voidaanko vuosijuhlien ilmoittautumisajankohtaa muuttaa, sillä tällä 

hetkellä se menisi päällekkäin MaO:n lentopallovuoron kanssa. Palautteen pohjalta sovitaan, että 

ilmoittautuminen siirretään alkamaan tuntia aikaisemmin. 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

10.1 Mao-MK-sitsit 21.2. 

Hoidossa. MK laittaa maksutietoja eteenpäin, peruutuspaikkoja saattaa tulla. 

10.2 Jääkausibileet 25.2. 

Tulee. Alkaa klo 17-18, ideana rento hengailu. 

10.3 Vuosijuhlat ja sillis 10.3. 

Tulossa, kaikki on hoidossa. Juhlapuhujalle laitettu kutsua, järjestöille laitettu kutsuja. 

Nakkeilijoita tulossa Synop Ry:stä ja TKO-älystä. 

10.4 Helsinginkadun appro 19.4. 

Tilausvahvistus on tullut. 60 lippua tilattu. 

10.5 Hallitusappro 16.3. 

Julia ja huvipäälliköt ottavat vastuuta. 

10.6 Kumaretki 4.-8.4. 

Bussissa 60 paikkaa, 10 paikkaa varjoilijoille. Sponsorihakemus vireillä loimulle ja laitokselle. Laiva 

ja hostelli maksettu osittain.  

10.7 Työelämäiltama 10.4. 

Paneelityylinen ilta, puhumassa mantsalta valmistuneita eri aloilta, järjestetään Sivistyksellä. MaO 

sponsoroi, mutta päätetään seuraavassa kokouksessa määrä. Myös tutkimusiltama järjestetään ke 

25.4. Tutkimusiltamaan on kutsuttu eri henkilöitä mantsan tutkimusryhmistä kertomaan 

tutkimuksistaan. Heiltä voi saada esimerkiksi ideoita kandi- ja graduaiheisiin. Tapahtuman 

tarkoituksena on saattaa opiskelijat kartalle osaston tutkimuksista. 

10.8 Menneet tapahtumat: haalaribileet ja kehärataralli 92, SUM ry:n saunailta 27, 

haalarimerkkiompelu 34, laskiainen 53, opintokokonaisuusinfo 42. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 
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Tässä välissä: Tuutorihaku. Hakemuksia on tullut oikein paljon, tuplasti tarvittava määrä. Ensi 

viikolla Jessika ja Hanna katsoo hakemukset Katariinan kanssa läpi, ja omat ehdotukset menevät 

tiedekunnalle. Tiedekunnalta tulee tuutoripäätökset takaisin päin. 2.3. tuutorivalinnat julki. 

11.1 Ruotsinkielinen visa 

Emil kävi puhumassa Venlan kanssa kaksikielisyydestä. Ruotsinkielinen professori mantsalle on 

vihdoinkin tulossa. Ideana nousi järjestää matalan kynnyksen tapahtuma, esimerkiksi kerran 

kuussa ruotsinkielinen visa sohvilla, jossa käsiteltäisiin ajankohtaisia kysymyksiä ruotsiksi. 

Toteutus voisi olla pienissä ryhmissä, voittajille pieni palkinto. Emil organisoi, saa tulla apuun. Emil 

saa vapaat kädet toteuttamiseen.  

11.2 MaO-paidan tilaus 

Kaksi tarjouspyyntöä laitettu, työn alla. 

11.3 Maantieteen päivät 25.-26.10. 

Maantieteen alan suomalainen tieteellinen konferenssi, joka kokoaa Suomen maantieteilijät 

yhteen. Tapahtuma kiertää eri yliopistoissa, ja Helsingissä se on ollut viimeksi 6 vuotta sitten. 

Osallistujamäärä on ollut noin 400 henkilöä. Tapahtumaa järjestämässä Suomen maantieteellinen 

seura. Toivotaan, että Maantieteen päivät olisi perinne, joka säilyisi yllä, sillä nykyään 

maantieteilijät työllistyvät kaikkialle, mutta maantieteilijän identiteetti on silti tärkeää säilyttää. 

Opiskelijoita pyydetään mukaan maantieteen päiville. Olisi kiva, jos saataisiin iso tapahtuma 

järjestettyä. Maantieteen päivien yhteydessä on yleensä ollut jatko-opiskeluseminaari. 

Suunnittelua ei ole aloitettu, ja opiskelijoilta pyydetäänkin apua. Ehdotuksia otetaan vastaan, 

tästä konferenssista halutaan järjestää kaikenikäisten opiskelijoiden tapahtuma. Facebookiin on 

laitettu ehdotusta opinnäytteiden esittelyistä, jota Venla voisi vetää. Ideoikaa vapaasti, 

opiskelijoiden vastuulle jää järjestää muiden opiskelijoiden lattiamajoitus (esim. kotimajoitus) ja 

bileet. 

Tällä hetkellä toimikuntaan kuuluu vain Venla ja Markku, mutta henkilökunnasta tulee 

tapahtumaan mukaan melkein kaikki. Opiskelijoidenkin toimesta päätetään tehdä työryhmä 

Maantieteen päiville. Työryhmän vastuulleen ottaa Marisofia ja Tommy.  Opintopisteitä saattaa 

olla tarjolla järjestelyistä (ideoista, järjestämisestä, toteuttamisesta, mukana olo konferenssissa). 

Tänä vuonna erityinen fokus opettajissa. Puhujia voi yhdistää firmoista tutkijoiden vierelle.  

Yleensä on ollut aika kalliit illalliset, jonka aikana opiskelijoilla varjobileet. Olisi hyvä, jos 

keksittäisiin joku tapa järjestää halvemmat iltamat (esim. täysillalliskortti, alkoholiton, halvempi 

kortti). Näin henkilökunta ja opiskelijat voisivat olla yhdessä. Mitä enemmän voidaan madaltaa 

rajoja osallistujien välillä, sen parempi.  

Palataan kohtaan 9.2 

11.4 Vuoden luennoitsija -palkinto 

Ehdotuksia on tullut 50 kappaletta. Ehdotuksista karsitaan Antin ja Julian toimesta noin 10 

parasta, jonka jälkeen järjestetään uusi äänestys.  

11.5 HYY:n virityspäivä 22.2.  

Koostuu aamiaisesta ja työpajoista. Pajojen lista löytyy Facebook-tapahtumasta. Avoin kaikille 

järjestötoimijoille. Jos joku pääsee paikalle, niin raportoikaa oppimista asioista muillekin 

aktiiveille. 
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11.6 Haalarimerkkikilpailu  

Jessika ottaa tehtäväkseen. 11.4. on tulossa Kumpulan kevätmarkkinat, jolle voisi koittaa saada 

uuden haalarimerkin.  

Tässä välissä: Pontentiaalitapahtuma 20.2. klo 10 

Ensi viikolla Kumpulan potentiaalin ensimmäinen kokous. Nyt on hyvä sauma tulla tiimiin mukaan.  

11.7. Haalarimerkkivaihto 

Haalarimerkkivaihtoa on ehdotettu muiden kaupunkien mantsalaisten kanssa. Vois varmistaa, 

että onko merkkejä muilla tarjolla. Esimerkiksi Koomassa olisi hyvä mahdollisuus 

haalarimerkkivaihtoon. Jessika kysyy oululaisten kulttuurivastaavalta, onko mahdollisuutta 

vaihtoon. Jos saamme vihreää valoa, Julia ottaa asian hoitaakseen. 

 

12. MiSo 

Unigrafia-kortti hallitukselle - Julia 

MobilePay MaO:lle - Iivari 

Lidlin ja K-marketin hintojen/tuotteiden vertailu - Keittiömestarit  

Maantieteen päivien toimikunnan kerääminen - Marisofia ja Tommy 

Yökäyttöinfolaput ATK-luokkien oviin - Julia tai Aku 

Palautteet - Aku  

Vuoden luennoitsija -palkintojen karsinta - Antti ja Julia 

Haalarimerkkikilpailu - Jessika 

Mahdollinen haalarimerkkivaihto - Julia 

 

13. Seuraavat kokoukset  

13.1 Kevätkokous 28.2. klo 17.00 

13.2 KuKo 28.2. klo 17.00 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.49. 

 

 

 

 

________________________________________                ________________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                                     Olivia Halme, sihteeri 
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________________________________________                 ________________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                                      Olivia Halme, sihteeri 


