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Contact person 1 Contact Person 1 (CP1) toimii kansainvälisellä tasolla EGEA Europen 

Helsingin jaoston ensimmäisenä yhteyshenkilönä. Vaikka eri jaostojen rakenne voi erota 

toisistaan huomattavasti, kaikilla EGEAn jaostoilla on aina kaksi yhteyshenkilöä eli Contact 

personia. Jonkin eurooppalaisen jaoston etsiessä uutta vaihtokohdetta, yhteistyökumppania 

tapahtuman järjestämiseksi, tai ihan vain yksittäisten matkailijoiden majoittajia, ottavat he 

ensimmäiseksi yhteyttä CP:ihin. CP:t toimivat jaoston edustajina kansainvälisissä 

tapahtumissa ja alueellisissa kokouksissa. CP1 avustaa CP2:stä kansainvälisissä asioissa ja 

sopii hänen kanssaan kumpi edustaa jaostoa missäkin tilaisuudessa. EGEA Helsingin CP:t 

vastaavat siitä, että jaosto on olemassa ja pyörii. Olennaista on EGEA Europen tasolla 

hoitaa kaikki raportit yms. ajoissa etteivät ne pääse unohtumaan. Niitä ei ole paljoa 

vuodessa, mutta niiden tekemättä jättäminen vaikuttaa heikentävästi Helsingin jaoston 

säilymiseen. CP:t ovat nimensä mukaisesti vain yhteyshenkilöitä. He suorittavat 

edustustehtävät kongresseissa, mutta paikallisesti he järjestävät tapahtumia sen verran kuin 

on halua ja jaksamista. Tärkeää on EGEA:sta tiedottaminen uusille jäsenille ja maolaisille, 

ketäpä ei kiinnostaisi matkustella Euroopassa. EGEA Helsingin sähköpostin ilmoitukset 

kannattaa ottaa käyttöön omassa kännykässä, etteivät nekään pääse unohtumaan. 

Vastuutehtävien hoitamiseen saa apua edellisiltä EGEA Helsingin CP:eiltä tai pohjoisen ja 

baltian alueen (North and Baltic Region =NBRC) kontaktihenkilöltä.  

 

Vastuualueet tiivistetysti  

● Yhteydenpito MaO:n hallituksen jäseniin ja aktiiveihin  

● Osallistuu EGEAn North & Baltic -alueen Skype-kokouksiin (yleensä vain toinen CP 

osallistuu), noin 5 kertaa vuodessa.  

●  Ilmoittaa jaostossa vuoden aikana järjestyneet tapahtumat EGEA Europen tilastoon 

● Lukee EGEA Helsingin sähköpostia ja välittää tietoa eteenpäin muille egealaisille ja 

maolaisille (yhdessä CP2:n kanssa).  

● Seuraa EGEA Europen tapahtumia ja mainostaa niitä egealaisille.  

● Osallistuu aluekongressiin sekä vuosikongressiin (usein sovitaan, että CP1 saa 

paikan toiseen ja CP2 toiseen) sekä niissä tapahtuvissa kokouksissa äänestäminen. 

● Muodostaa ja lähettää kongressijärjestäjille listan ilmoittautuneista (Priority List) 

yhdessä CP2:n kanssa  

● Osallistuu vuosittaisten Annual Reportin ja Entity Surveyn tekemiseen (kertomalla 

miten täällä menee).  

● Ylläpitää EGEA Helsingin nettisivuja (siirtyy MaO ry:n sivuille) EGEA CP2:n 

virkatestamentti 
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Vaikka eri jaostojen rakenne voi erota toisistaan huomattavasti, kaikilla EGEAn jaostoilla on 

aina kaksi yhteyshenkilöä eli Contact personia. Jonkin eurooppalaisen jaoston etsiessä uutta 

vaihtokohdetta, yhteistyökumppania tapahtuman järjestämiseksi, tai ihan vain yksittäisten 

matkailijoiden majoittajia, ottavat he ensimmäiseksi yhteyttä CP:ihin. CP:t toimivat jaoston 

edustajina kansainvälisissä tapahtumissa ja alueellisissa kokouksissa. CP2 avustaa CP1:stä 

kansainvälisissä asioissa ja sopii hänen kanssaan kumpi edustaa jaostoa missäkin 

tilaisuudessa. CP2:n rooli eroaa CP1:n roolista vain siten, että hän toimii vaihtovastaavana, 

eli on vastuussa EGEA-vaihdoista Helsingin ja muiden jaostojen välillä. Vaihtovastaava ottaa 

vastaan vaihtoehdotuksia ja on yhteydessä muiden jaostojen CP:eihin. Sopivan 

vaihtokohteen löydyttyä, laittaa vaihtovastaava ilmoittautumisen aluille, koostaa vaihtoon 

lähtevän porukan ja avustaa heitä tarpeen vaatiessa vaihdon suunnittelussa.  

 

Vastuualueet tiivistetysti  

● Yhteydenpito MaO:n hallituksen jäseniin ja aktiiveihin  

● Edustaa EGEA Helsinkiä kansainvälisissä tapahtumissa  

● Osallistuu EGEAn North & Baltic -alueen Skype-kokouksiin (yleensä vain toinen CP 

osallistuu), noin 5 kertaa vuodessa. 

● Osallistuu aluekongressiin ja/tai vuosikongressiin (usein sovitaan, että CP1 saa paikan 

toiseen ja CP2 toiseen) sekä niissä tapahtuvissa kokouksissa äänestäminen.  

● Lukee EGEA Helsingin sähköpostia ja välittää tietoa eteenpäin muille egealaisille ja 

maolaisille (yhdessä CP1:n kanssa).  

● Vaihtoehdostusten vastaanottaminen jäseniltämme ja muilta jaostoilta 

 ● Vaihdoista tiedottaminen ja ilmoittautumisten vastaanottaminen  

● Vaihtojen käynnistäminen ja tarvittaessa avustus niiden suunnittelussa 

 ● Seuraa EGEA Europen tapahtumia ja mainostaa niitä egealaisille.  

● Osallistuu vuosittaisten Annual Reportin ja Entity Surveyn tekemiseen (kertomalla miten 

täällä menee).  

● Ylläpitää EGEA Helsingin nettisivuja (siirtyy MaO ry:n sivuille) 

 

Tehtävistä kiinnostuneille  

 

Tehtävä sopii jokaiselle aina fuksista lähtien. Oikeastaan, mitä aiemmin lähtee EGEA:an 

mukaan, sitä enemmän ehtii kerätä mahtavia kokemuksia. EGEA:ssa mukana oleminen ei 

sulje pois MaO:ssa mukana olemista. Tehtävässä saa aina tukea edellisiltä CP:iltä. Tässä 

virassa pääsee tutustumaan muihin eurooppalaisiin mantsalaisiin ja bonuksena kielitaito 

kehittyy. Jokin alueemme (NBRC) jaostoista tulee järjestämään keväällä uusille 

yhteyshenkilöille suunnatun CP-viikonlopun, missä perehdytään tarkemmin kansainvälisiin 

tehtäviin.  
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