MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS
PAIKKA: Pasilanraitio 4 A 12, Helsinki
AIKA: 22.8.2018 klo 18.30
LÄSNÄ: Eveliina Sirola

Eemil Becker, poistui kohdassa 11.2
Iivari Laaksonen
Aku Suoknuuti
Jessika Isomeri
Hanna Berg
Vivi Tarkka
Tanja Palomäki
Julia Viertola
Olivia Halme
Antti Nevalainen
Aino Aalto
Jouko Lappalainen
Marisofia Nurmi, saapui kohdassa 7
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.38.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä hallituksen jäsenistä on yli puolet
läsnä ja kokouksesta on ilmoitettu vähintään viikkoa etukäteen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistaan kohdat 11.7 maantieteen päivien keskustelupaneelit, 11.8 matlun
opiskelijahuonesuunnistus fukseille, muutetaan kohta 10.4 -> matlun fuksibileet, lisätään
kohta 10.25 maantieteen päivät. Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen kokouksen
työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään hallituksen kokouksen (10.5.2018) kokouspöytäkirja.
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5. MiSo
Mantujen säilytys laitoksella, Julia – työn alla
Dronehaalarimerkit, Jessika – työn alla, tilataan syksyn käytävävohveleihin
Kuinka kauan jäsenrekisteriä pitää säilyttää?, Julia - tehty
Tapahtumaturvallisuushenkilön merkki, Eveliina – työn alla
Yhdenvertaisuussunnitelma, Aku ja Julia – työn alla
Kahvi ja maito + lista -info, Aku - tehty
Laulukirjojen laskeminen, Julia ja Outi – työn alla

6. Ilmoitusasiat
6.1 Syksyn reippailijavuorot
Koripallovuoro siirtyi kellonajalle 15-16. Maksut menevät tänä syksynä seuraavasti:
koripallo on puoleen hintaan entisestä, sähly ja futsal ¼-hintaan. Maksujako on toteutettu
seuraavasti, sillä koripallovuoroja on eniten. Ollaan saatu ihan ok palautetta aiheesta, ei
ole tullut kritiikkiä.
6.2 Yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat
Julia: Aku on tehnyt alustavan ympäristösuunnitelman, joka julkaistiin MaOn hallitus ja
aktiivit -Facebookryhmään. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee syyskuun loppuun
mennessä. Siirretään ympäristösuunnitelman hyväksyminen seuraavaan kokoukseen, jota
ennen kaikkien tulee käydä se läpi.
6.3 Uusien jäsenien hyväksyminen
MaOn säännöissä lukee, että uudet jäsenet hyväksytään kokouksessa, joten näin
toimitaan. Tässä kokouksessa hyväksytään 10 uutta maantieteen opiskelijaa Maantieteen
opiskelijat ry:n jäseneksi.
6.4 Keväällä suunniteltu sääntömuutos peruttu
Viime kokouksessa puhuttiin siitä, jos sääntöjä muutettaisiin järjestöstä eroamisen
kohdalta. Jäsenyyden ajatellaan kestävän 7 vuotta (opiskeluoikeuden ajan), tämän takia
sääntöä ei muuteta. Jos valmistuu aiemmin tai haluaa muusta syystä erota MaO ry:stä,
tulee se tehdä oma-aloitteisesti.

7. Posti
3 Geo-lehteä
5 postikorttia
Avun maailma-lehti
Symbiontti-lehti
Lasku
Maksumuistutus
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8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilin saldo on 3897,63€
8.2 Taloudellinen tila
Taloudellinen tila on hyvä.
8.2.1 Menneet kahvimaksut
Iivari: menneitä kahvimaksuja kertyy paljon, eikä ole aikaa pyytää niitä yksitellen kaikilta
(valmistuneita ja vaihtareita). Tällä hetkellä kahvimaksuja on rästissä 220 henkilöllä.
Laitan vielä kerran muistutuksen vanhoista kahvimaksuista MaOn Facebook-ryhmään ja
sähköpostilistalle. Seuraavassa kokouksessa rästissä olevat kahvimaksut jätetään
unholaan, sillä niitä ei ole järkevää jättää roikkumaan seuraaville taloudenhoitajille.
Tämän kevään kahvimaksukirje tulee loppuvuodesta.
8.3 Suursitsien haalarimerkkiosto Resonanssilta (-21€)
MaO osti Resonanssilta 7 haalarimerkkiä, 3€/kpl.
8.4 Suursitsien taloudellinen lopputulema (-45,50€)
Jäätiin tapahtumasta miinukselle, koska ei saatu kaikkia paikkoja myytä. Osa myytiin
ulkopuolelle, mutta silti 7 paikkaa jäi tyhjäksi (7x6,5€ = 45,5€).
8.5 Tapahtumamaksujen tarkastaminen tapahtumissa
Säästettäisiin paljon taloudenhoitajan vaivaa, jos maksutapahtumasta katsotaan
tapahtuman ovella todiste, jota vastaan pääsee sisään. Käytäntö otetaan syksyllä kaikissa
tapahtumissa käyttöön.
9. Opintoasiat
9.1 Opintoinfo
Tiistaina orientaatioviikolla on Katariinan pitämä opintoinfo fukseille, jossa henkilökunta
ja MaOn hallitus esittäytyy. Infossa käydään läpi myös opintojen rakennetta.
10. Bileet, kulttuuri ja suhteet
10.1 Fuksipiknik 24.8.
Tänä perjantaina, ulkona. Muistutus tapahtumasta huomenna.
10.2 Orientoiva viikko vk 35
Huomenna (23.8.) on Kumpulan tuutoreiden tapaaminen, sen jälkeen mantsan
tuutoreiden oma kokous.
Maanantaina fuksit tulee Kumpulaan klo 10, jolloin jakaudutaan omiin fuksiryhmiin.
Tämän jälkeen ”katsotaan elämä kuntoon”, kierretään Kumpulassa, käydään syömässä ja
mennään laaksoon hengailemaan. Tiistaina on laitosinfo, illalla etkoilua ja hengailua
Kaisaniemen puistossa. Keskiviikkona keskustakierros (käykää tiedekulmassa), torstaina
Artun atk-infot ja klo 13-16 tiedebasaari. Perjantaina Suomenlinnapäivä, etkot ja Matlun
fuksibileet.
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Kun viikon alussa liitätte fukseja kanaviin, sanokaa, että Jodel ei ole MaOn
viestintäkanava.
Kaikki on kunnossa, huomiselle on kattava kokouspohja, ja vastuu jakautuu tuutoreiden
kesken hyvin.
10.3 Tiedebasaari 30.8.
Tiedebasaari on Kumpulassa 30.8. klo 13-16, MaOlla on pöytä ja tuoleja. Merkkejä ja
laulukirjoja myydään. Antti, Eve, Aino, Kia pääsee ainakin paikalle myymään.
10.4 Matlun fuksibileet 31.8.
Matlun fuksibileisiin myydään lippuja tiedebasaarissa, vanhuksia saa tulla myös. Yksi
ihminen saa ostaa max 3 lippua. Tapahtumalla on sama paikka, mutta uusi nimi.
10.5 Avajaiskarnevaalit 3.9.
Koko yliopiston avajaiskarnevaali, jonka aikana ei ole opetusta. Meillä on pöytä
päärakennuksen toisessa kerroksessa. Myyjiä tarvitaan klo 14-18, Julia, Sari, Tanja, Aku
pääsee ainakin. MaO myy tapahtumassa vain merkkejä ja Egean pöytä on meidän
vieressä.
10.6 Limeksen Ex tempore -bileet 3.9.
Sitä ennen etkoillaan Ruttopuistossa geologien kanssa. Vanhukset tervetulleita.
10.7 Mantsan tutustumisbileet 7.9.
Mascotissa, yläkerta varattu meille aikavälillä 20-20.30, ajoissa siis paikalle varaamaan
paikkoja. Fuksit etkoilevat tuutoreiden luona.
10.8 Aktiivimökki 14.-16.9.
Hollolassa partiokämppä Rankinen, koko viikonloppu 60€, eli halvaksi tulee. Mökkireissu
maksetaan kokonaan itse, tapahtuma ei siis tule MaOn budjetista.
10.9 Fuksipesis
Tulee, torstai. Vanhuksia paikalle. Aika tarkentuu myöhemmin.
10.10 Fuksiaiset 23.9.
Tulossa. Mainostaminen fukseille alkaa ylihuomenna fuksipiknikillä. Maisteriopiskelijoille
(yht. 8) laitettu viestiä. Maisteriopiskelijat jaetaan esimerkiksi 3 ja 2 Jessikan ja Hannan
ryhmiin.
10.11 Fuksiseikkailu 28.9.
Fukseille kerätään joukkueet Suomenlinnassa. Tuutorit hoitavat MaOn rastin, jolle pitää
varata suppa.
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10.12 Lumaretki
Kaksi päivämääräehdotusta: 25.9. tai 2.10. tiistai, sillä fukseilla ja retkivastaavilla on
tiistaisin vapaata. Sovitaan päiväksi 25.9. Retken järjestelyt ovat hoidossa, otetaan
yhteyttä kumaretken bussikuskiin. Vetäjäksi kysytään luultavasti Elisaa, Tonia tai Jiriä.
10.13 Limeksen appro 3.10
Tänä vuonna voitaisiin tilata 10 lippua enemmän, jotta myös vanhuksille riittää lippuja,
sillä kysyntä on kovaa. Sovitaan, että Antti tilaa yhteensä 60 lippua Limeksen approille.
10.14 Fuksimökki 12.-14.10.
Bussi varattu, sama paikka. Bussi on noin 100€ halvempi kuin viime vuonna, maksu
tapahtuu mökin jälkeen.
10.15 Fuksisitsit 9.10.
MaO-Vasara-Geysir-sitsit. Ei muuta.
10.16 KJYR 3.-5.11.
Tulee.
10.17 Myy-MaO-sitsit
Myyn järkkäämät tänä vuonna. Anttiin otettu yhteyttä jo keväällä.
10.18 Peli-ilta
Päätetään ajankohta myöhemmin.
10.19 Käytävävohvelit
Vastuussa keittiömestarit ja kakkoset. Tulee marraskuussa.
10.20 Headhunting -ilta
Ehdotetaan palautteen pohjalta, että kähminnät muutetaan headhunting-illaksi. Tulee
marraskuun loppupuolella.
10.21 Kumpulan potentiaali
Tulee taas, marraskuun 1. päivä.
10.22 Jouluglögit
Tulee.
10.23 Pikkujoulut 9.12.
Perinteisesti fuksien vastuulla.
10.24 Menneet tapahtumat: Lammi-viikonloppu 53, suursitsit 38, täyskaato 54, kesäpäivä
29, kesäsauna 9, vaellusreissu 12.
Käsitellään tähän väliin vaellusreissu. (-60€)
Retkivastaavat: halutaan hakea tukea. Yhteisiin kuluihin (bensa, kaasut, marinol, ensiapu,
majoitus, parkkimaksut) meni yhteensä 672,40€. Retkelle osallistuneille (12 henkilöä) Haetaan
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yhteensä 60€ tukea, jokaiselle 5€. Hyväksytään tuki. Loimulta saadaan myös tuki (5€) MaOn tilin
kautta, jonka MaO maksaa retkelle osallistuneille Loimun jäsenille.
10.25 Maantieteen päivät
Jokavuotinen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Tapahtumassa
esimerkiksi seminaareja ja tieteellisiä puheita, kannattaa käydä katsomassa nettisivut.
Ympäri suomea tulossa opiskelijoita, tutkijoita, professoreita, lehtoreita ja
maantieteilijöitä. Torstai ja perjantai ovat varsinaiset konferenssipäivät, sitä ennen
keskiviikkona opiskelijoille järjestetään ilmainen kurssi, jossa käydään läpi esimerkiksi
esiintymistaitoja. Torstai ja perjantai ovat maksullisia, 20€ opiskelijahinta ja 10€ Suomen
maantietellisen seuran jäsenille. Jos tulee nakkiin niin pääsee ilmaiseksi. Laitos on
vastuussa ohjelman järjestämisestä ja torstaina 25.10. konferenssi-illallisen ajaksi
opiskelijoiden tulisi suunnitella varjoiluillanvietto. Viime vuonna oltiin baarissa ja
hengattiin, jossa joku henkilö tuli puhumaan vapaasti julkaisemisesta, ei siis iso homma.
Marisofia tarvii apua varjoiluillanvieton kanssa, Julia voi ainakin auttaa. Jatkoille kaivataan
myös ideoita (esim mitä baareja lähellä), Arttu on tästä päävastuussa. Järjestelystä voi
saada ilmaisen pääsyn, noppia ja työtodistuksen. Tapahtumaan tarvitaan myös
esimerkiksi opastajia ilmoittautumistiskille. Sovitaan kokoontuminen näistä asioista
erikseen, laitan kutsun Facebookkiin. Eve voi kerätä ihmisiä, jotka voivat majoittaa
ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita 1-2 yötä omassa asunnossaan.
11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Porthanian kahviasia
Miten edetään syksyllä? Aku kävi siellä eilen, kahvia on kesän aikana juonut lähinnä yksi
henkilö. Mesta ry (USPin ainejärjestö) kysyi, jos haluttaisiin tehdä yhteistyötä, mutta
heidän tilat on katutasossa ja meidän kolmannessa kerroksessa. Ehdotetaan, että
seurataan kahvinkulutusta syyskuun ajan ja tutkaillaan asiaa lisää sen jälkeen. Kahvia on
jäljellä ja ikaffea yksi tölkki. Aku konsultoi mestaa sen jälkeen.
11.2 Matrixin kanssa hengailua
Matrix-hengailu jäi tekemättä keväällä/kesällä, otetaan se hommaksi nyt. Yhteishengailu
klussella tai peli-ilta tms voisi olla kiva. Syksyn tuleva peli-ilta voisi vielä pitää mantsan
omana, toinen hommeli Matrixin kanssa. Antti on yhteyshenkilönä.
11.3 Mantut klussen kaapista
Julia vie mantut Kumpulaan syksyn aikana. Julia: ensi vuonna (eli kun mulla on aikaa) voisi
pitää esimerkiksi viikon historia -juttuja.
11.4 Tietosuojavastaavuus
Olisi hyvä, jos joku henkilö olisi nimetty tietosuojavastaavaksi. Liitetäänkö se johonkin
olemassa olevaan virkaan vai uuteen vai ollenkaan? Sovitaan, että tietosuojavastaavuus
liitetään puheenjohtajan virkaan.
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11.5 Kesäsaunan tulevaisuus
Rip. Osallistujamäärät ovat olleet alhaisia, kesä on hankalaa aikaa järjestää tapahtumia.
Budjetti voidaan käyttää johonkin muuhun tapahtumaan. Sovitaan, että kesäsaunasta ei
tehdä perinnettä, vaan katsotaan tilannekohtaisesti.
11.6 Tuutorimeiningit
Hoituuko asiat yhdessä vai jääkö jonkun hartioille enemmän hommaa? Nyt Jessikalla ja
Hannalla enemmän hommaa, syksyllä alkaa vastuutapahtumat, jolloin jakautuu kaikkien
tuutoreiden kesken. Ongelmaa ei ole ollut. Semi stressi päällä, mutta kyllä se siitä. Vielä
vähän pihalla, mutta huomenna kokous, jossa saadaan tietää kaikki. Huomenna käydään
läpi myös orientaatioviikko ja kaikki tapahtumat. Tapahtumatestamentit on tarkasti
kirjoitettuja, joten niistä on onneksi suuri apu.
11.7 Maantieteen päivien keskustelupaneeli
Yksi ohjelmanumero on paneeli, jota vetää Pia Bäcklund. Opiskelijat laitetaan
keskustelemaan paneeliin henkilökunnan sijaan. Aiheena tänä vuonna tulevaisuuden
maantieteet, ”Miten mantsan opetusta täytyisi kehittää, jotta se valmistaisi eri alojen
töihin” yms. rakentavaa kritiikkiä, kehitysideoita, valmiudet työelämään, mantsan
tulevaisuus, opetuksen suunta. Aiheita käydään keskustelijoiden kanssa läpi etukäteen.
Yksi opiskelija kultakin mantsan laitokselta (yhteensä siis neljä). Julia voi mennä,
varahenkilönä Aku. Tanja voi auttaa kysymysten miettimisessä etukäteen. Marisofia antaa
nimet eteenpäin Pialle.
11.8 Matlun opiskelijahuonesuunnistus fukseille 11.9.
Suunnistuksessa kaikilla Kumpulan opiskelijahuoneilla olisi rastit, joita fuksit kiertää
tehtäviä ratkoen. Vastaukset palautetaan esimerkiksi e-lomakkeeseen. Jonkun olisi hyvä
olla paikalla tsekkaamassa että kaikki sujuu hyvin ja esimerkiksi liitutaululle voidaan
kirjoittaa, että tässä on MaOn opiskelijahuone. Meidän pitäisi keksiä myös joku tehtävä,
Julia toimii yhteyshenkilönä.
Lisätään kohta 11.9 Palaute
11.9 Palaute
Kesän aikana on tullut kaksi palautetta: kauramaito loppunut sohvilta, palautteeseen
reagoitu kesällä (ei maitoa kesällä). Ehdotetaan englanninkielisten nimikkeiden lisäämistä
hallitukselle MaOn blogiin. Jutellaan nimikkeistä seuraavassa kokouksessa.
12. MiSo
Ainejärjestön englanninkieliset nimikkeet - Olivia
Matrix-hengailu - Antti
Ympäristösuunnitelmaan tutustuminen - KAIKKI
Tietosuojavastaavuus tietosuojadokumenttiin - Julia
Mantujen säilytys laitoksella - Julia
Tapahtumaturvallisuusvastaavan merkki - Eveliina
Yhdenvertaisuussuunnitelma - Aku ja Julia
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Laulukirjojen inventaario - Outi ja Julia
13. Seuraavat kokoukset
13.1 Kuukausikokous
6.9. klo 18.00
14. Kokouksen päättäminen 20.15
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

____________________________________
Julia Viertola, puheenjohtaja
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Olivia Halme, sihteeri
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