
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

PAIKKA: Geopiste, Physicum 

AIKA: 1.11.2021 klo 16.45 

LÄSNÄ:  
Julia Salmi 

Iiris Turunen 

Ilari Leino  

Vilma Kaukavuori 

Leo Niemi 

Siiri Saloranta 

Elias Hirvikoski 

Kirsi Ylinen, saapui kohdassa 5. 

Erkki Järvinen 

Emma Taalikka 

Sarianna Waldén 

Riina Korhonen 

Matias Hytti 

Amanda Ojasalo, poistui kohdassa 10.2. 

Olivia Halme, poistui kohdassa 10.11. 

Matias Hytti, poistui kohdassa 10.18 

Aapo Keinänen 

Amanda Salmensuu 

Oula Inkeröinen, poistui kohdassa 10.6. 

Tia-Maria Liljeroos 

Ossi Hentunen, poistui kohdassa 9.1 

Elina Huhtinen 

Jonna Rönn 

Lotta Mattila 

Maria Tuomola 

Vivi Tarkka 

Tapio Turpeinen 

Paola Stenvall 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.49. 



2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 6.5, 11.5 ja 11.6 kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisten kokousten (HalKo 30.9. ja KuKo 13.10.) pöytäkirjat. 

5. MiSo 

Vujukortit ja luonnos yhdenvertaisuussuunnitelmasta – Vilma kesken 

HYY-appi – Julia Hoidettu 

Tapahtumamuistilistan suunnittelun aloittaminen – Hallitus  kesken 

50-v merkkien tilaus – Ossi  hoidettu 

Unisport rahajuttujen selvittäminen – Leo  kesken 

Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma, Kirsi  kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 

6.2 Selvityspyyntö fuksiaisista ja yhdenvertaisuustoiminnasta 

HYY:ltä tuli selvityspyyntö fuksiaisiin ja niissä olleeseen Afrikan tähti -teemaan liittyen. 

Selvityksessä käydään tapahtumien kulku läpi ja pääsemme kertomaan oman puolemme siitä, 

mitä tapahtui. Kyseessä ei siis ole rangaistus, vaan tämän kautta saamme ohjeita tulevaisuutta 

varten. Hallitus täyttää selvityspyyntölomakkeen 7.11. mennessä. 

6.3 Uuden laulukirjan hinta 

Uuden laulukirjan hinnaksi tuli kuusi (6) euroa. 

6.4 Alina-vuorot keväälle 2022 

Vuorot ovat sunnuntaina 6.2., 12.3. lauantaina, jolloin pidetään vuosijuhlat sekä 21.4. torstaina. 

6.5 HYY:n turvallisemman tilan periaatteet 

HYY julkaisi yhteisiä pelisääntöjä varten ohjeet, joiden mukaan voidaan toimia, ja joita voidaan 

käyttää ohjenuorana tapahtumanjärjestäjän ABC-listaa varten. 

Tässä välissä: kommentti kohtaan 5, vuosijuhlahaalarimerkkien mallikuvassa oli väärän värinen 

reuna, joten uusi kuva pitää hyväksyä ja pyytää toimittajaa toimimaan nopeasti. 



7. Posti  

Postikortteja on tullut, kiitos korteista. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 40 888,98 euroa. 

Egean tilillä on 656,25 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

1. saatu palaute: Flunssakauden startattua olisi hyvä taas muistutella, että osallistutaan 

tapahtumiin, rientoihin, menoihin ja sohvahengailuihin vain täysin terveinä - jotta yhteisöllisyys 

jatkuu myös tulevaisuudessa!  

Hallitus vastaa: Samaa mieltä, muistetaan tulla vain terveenä tapahtumiin. 

2. saatu palaute: In regards to the recent emergence of the issues concerning the 'African Star' 

as a theme for Fuksiaiset I have 3 questions: 1. What preventive actions will be taken so such 

situation does not happen again in the future? 2. If the game is controversial and has been for a 

long time why was it chosen as a theme in a first place? 3. Could all students have more say in 

the themes for such games and more in the future? 

Hallitus vastaa: Virallisessa anteeksipyynnössä otettiin kantaa viestissä mainittuihin kohtiin 

yleisesti, joten pyydettyä erillistä kannanottoa ei koeta enää tarpeelliseksi.  

Palautteen kolmannesta kohdasta käytiin kokouksessa erikseen keskustelua. Vuoropuhelun ja 

kommunikaation merkitystä tapahtumien suunnittelussa ja muussa toiminnassa korostettiin 

paljon. Tulevista tapahtumista keskustellaan etukäteen ja esimerkiksi fukseja ohjeistetaan 

pikkujoulujen järjestämisestä. Linjaukset selkiytyvät, kunhan muistilista tehdään, mutta yhdessä 

tekeminen on tärkeintä. 

3. saatu palaute (tiivistetty): Tässä tilanteessa olisi oikeutettua, että vujuille osallistuneet 

saisivat tahtoessaan perua osallistumisensa. Ilmoittautuessa ei tullut mieleen, että koko 

ainejärjestö tekisi näin radikaalin käännöksen poiketen TÄYSIN 

yhdenvertaisuussuunnitelmastaan 

Hallitus vastaa: Juhliin saa toki olla osallistumatta, jos tahtoo, mutta rahoja ei kuitenkaan saa 

takaisin. Tuotiin esille, että täyttä yhdenvertaisuussuunnitelmasta poikkeamista ei tapahtunut. 



4. saatu palaute (tiivistetty): Tsemppiä rasismikohun keskelle. Voisiko ottaa uudelleen myös 

keskusteluun rakkaan järjestömme lyhenteen, mao. Ja lisäksi suosittelen käymään kiireellä 

myös läpi laulukirjoja, mikäli niissä vielä lauleskellaan n-tytöistä ja fuksien kuksimisesta. 

Hallitus vastaa: Laulukirjat ovat jo painossa, eikä niihin enää voi vaikuttaa, mutta uudistuksia on 

kuitenkin tehty. Kirjan väri ja nimi on muutettu, samoin fuksijulkaisun nimi on vaihdettu. 

Ainejärjestön nimestä keskusteltiin viimeksi keväällä, jolloin korostettiin ikävien mielleyhtymien 

ja vitsien kitkemisen tärkeyttä nimen vaihtamisen sijaan. 

5. saatu palaute: Tsemppiä ja jaksamista kaikille. Homma riistäytyi ihan käsistä eikä kenenkään 

vapaaehtoistyötä tekevän hallituslaisen / aktiivin / tuutorin tarvis kestää enää tämmöistä. 

Hallitus vastaa: Kiitos mukavasta palautteesta! 

6. saatu palaute: Pyydätte anteeksi aivan turhaan. Olen pettynyt, että pyydätte anteeksi 

someloukkaantujilta ja samalla heitätte järjestönne opiskelijat bussin alle. Järjestön tarkoitus on 

puolustaa jäseniään. 

Hallitus vastaa: Kiitos palautteesta, hallitus koki anteeksipyynnön tarpeelliseksi, eikä anteeksi 

pyydetty turhasta. 

7. saatu palaute (tiivistetty): Ihmettelen kovasti miksi pyydätte anteeksi asiaa, missä kukaan ei 

ole toiminut väärin. Faktoista viis. Oikea tapa toimia tässä olisi ollut kehottaa kyseistä vaihto-

opiskelijaa pyytämään anteeksi opiskelijoilta, jotka hän jo leimasi somessa vahvasti. 

Itse pelissä ei välttämättä ole mitään tekemistä kolonialismin kanssa - taas toki riippuen 

tulkintatavasta. Turha anteeksipyytely vain edistää yksittäisten henkilöiden harhaluuloja ja sen 

myötä kuvitellun uhristatuksen väärinkäyttöä. 

Hallitus vastaa: Aihe on selvästi jakanut mielipiteitä ja kaikki palaute on arvokasta. Kannanottoa 

nimettömänä jätettyyn palautteeseen ei kuitenkaan tehdä. 

8. saatu palaute (tiivistetty): 29.10. sohvat näytti aika läävältä. Hallituksen tehtäviin kuuluu 

sohvien siivoaminen, joten pyydän hallitusta siivoamaan sohvat. Suosittelen järjestöä 

valistamaan opiskelijoitaan siitä, että sohvat jätettäisiin pois lähtiessä siistiksi.  

Hallitus vastaa: Sohvilla tosiaan on sotkuista, joten on syytä muistuttaa kaikkia yhteisten tilojen 

siisteyden ylläpitämisestä. Sohvat on siivottu puheenjohtajiston toimesta syksyllä, mutta 

muutoin hallitus ei yksin ole siisteydestä vastuussa.  

Kiitos kaikesta palautteesta, palautetta voi laittaa nettisivujen kautta. 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1 Menneet tapahtumat: Lumaretki 14.10. (osallistujia 15), Think Companyn 

esittelytapahtuma 19.10. (osallistujia 3), Sieniretki 21.10. (osallistujia 25), HYYn 



Tapahtumaturvallisuushenkilökoulutus 21.10. (osallistujia 3), Aktiiviviikonloppu Lammilla 22.-

24.10. (osallistujia 26), Synopin vuosijuhlat 30.10. (osallistujia 2) 

10.2 Käytävävohvelit 3.11. 

Tulossa on, tapahtumassa myös merkkimyyntiä. 

10.3 Egea X lautapeli-ilta 4.11. 

Tulossa on, tulkaa tutustumaan Egeaan. 

10.4 Kumpula Think Company Community Night 4.11. 

Kello 16, tarjolla virvokkeita, pääsee tutustumaan Think Companyyn ja muihin kumpulalaisiin. 

10.5 KJYR 6.-8.11. 

Tulossa on. 

10.6 Osastokahvit 11.11. 

Tulossa on, Kannistolla ei ole toimitusta, mutta selvitetään vielä, miten saadaan tarjoilut 

paikalle. 

10.7 Myy ry:n vuosijuhla 12.11. 

Ilmoittautuminen ehti sulkeutua, ei osallistujia, kiitos kuitenkin kutsusta. 

10.8 HYALin vuosijuhla 12.11. 

Ei osallistujia, osallistutaan yhteistervehdykseen. 

10.9 MaO:n vuosijuhla ja sillis 13.-14.11. 

Tulossa on, juhlista saatiin kokouksessa lisätietoa.  

Vujuihin saadaan noin 3345 euroa budjetoimatonta rahaa sen lisäksi, mitä käytävävohveleista ja 

merkkimyynnistä tulee. TEK sponsoroi sillistä 500 eurolla ja on ostanut lahjan. 

Koronapassi otetaan todennäköisesti käyttöön vujuille.  Jatkot ovat kolmeen asti samassa 

paikassa kuin juhlatilaisuus, jatkojen jatkoja voidaan tiedustella jatkojen järjestäjiltä. 

Osallistujia on 270, luvassa monenlaista ohjelmaa. Sillikselle kaivataan nakkeilijoita, keskustelua 

tästä voidaan käydä silliksen järjestäjien chatissä. Lisäksi tarvitaan häirintäyhdyshenkilöt. 

10.10 Tiedekuntasauna 16.11. 

Opintovastaava Siiri on menossa, lisäksi kaksi henkilöä johtoryhmästä osallistuu. 

10.11 MaO:n uusien aktiivien rekrytapahtuma 23.11. 



Kello 16.15 Sohvilla, aktiivien pitää päivittää testamentit ennen sitä, viimeistään 21.11. 

Instagramissa virkojen esittelyt ennen sitä, voidaan tehdä myös ilman, että lisää itsestään kuvia. 

10.12 MaO:n kaverisitsit 24.11. 

Kokouksessa käytiin läpi, että kaikki on suunnittelussa kunnossa.  

Kavereita saa kutsua, jos mahtuu, pukukoodi on siisti. Luvassa tanssimista ja vegeruokaa. 

Ilmoittautuminen avautuu ensin MaOlaisille ja sen jälkeen kavereille, koska kiinnostuneita on jo 

mantsalaisista paljon. Koska paikalle tulee myös muiden alojen opiskelijoita, on kaikkien syytä 

kiinnittää erityisen paljon huomioita turvalliseen tilaan. Facebook-tapahtuma tulee. 

10.13 HYYn tilinpäätösilta 24.11. 

Taloudenhoitaja Emma osallistuu. 

10.14 MaO X MK maolausilta 25.11. 

Tulossa on, järjestetään Otarannassa, tarjolla pientä juotavaa ja syötävää. 

10.15 HYYn 153. vuosijuhla 27.11. 

Tulossa on, kaikille on tullut kutsu sähköpostiin. 

10.16 Pikkujoulut 28.11. 

Tulossa on, ensi tiistaina alkaa suunnittelu. Ohjeet käyty läpi etenkin teemaan liittyen.  

10.17 Toiminnantarkastajakoulutus 30.11. 

Info toiminnantarkastajia varten on tulossa. 

10.18 Kumpulan potentiaali 9.12. 

Facebook-tapahtuma ja nettisivut on, vielä ei ole sen enempää tietoa. Kyseessä 

työelämätapahtuma, johon osallistuu eri yrityksiä. 

10.19 Kronos ry:n vuosijuhlat 11.12. 

Ilmoittautuminen on auki, varoivaista kiinnostusta on hallituksen jäsenissä. 

10.20 Tähtiretki 30.11. 

Alustavasti suunnitteilla, säävarauksella. Infoa tulossa myöhemmin. 

10.21 KOOMA 

Helsingin mantsan vuoro järjestää, suunnittelu aloitetaan piakkoin. Pidetään huhtikuussa Alina-

vuorolla. 

11. Muut esille tulevat asiat 



11.1 Tapahtumajärjestämisen ABC 

Muistilista tapahtumien järjestämisen tueksi, tehdään hallituksen ja muiden kiinnostuneiden 

aktiivien kanssa. Aiheen tiimoilta voidaan kokoustaa erikseen ja hyväksytään lista siinä 

kokouksessa, johon se ehtii valmistua. 

11.2 Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 

Odotetaan HYY:n palautetta selvityspyynnöstä ja selvityksen palautteen pohjalta voidaan tehdä 

päivitykset. Hyväksytään päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma kokouksessa, johon se ehtii 

valmistua. 

11.3 Muutoksia MaO:n some-politiikkaan? 

Aiheesta käytiin keskustelua. Tuotiin esille, että Instagram on julkisempi kuin Facebook tai 

sähköpostilista, joten tapahtumista puhuessa ei julkaista paikkaa tai aikaa ja kuvat voitaisiin 

julkaista jälkeenpäin.  

Kuvien käytössä on tärkeää kysyä luvat niissä näkyviltä ja kaikkia tulee muistuttaa, ettei 

kuvakansioiden linkkejä tule jakaa.  

Julkisista Fb-tapahtumista voitaisiin poistaa henkilötiedot. Pohdittiin myös sitä, voisivatko 

tapahtumat olla yksityisiä. Some-etiketistä voisi lisätä myös aktiivitestamenttiin. 

Todettiin vielä, että somea voisi pikkuhiljaa aktivoida. 

11.4 HYYn järjestökilpailu 

Mietitään, löytyykö jokin konkreettinen teko, jonka kanssa voisi osallistua. 

11.5 MaO-paidat 

Tilaus on tehty, mutta tulleessa sähköpostissa sanottiin, että koronan takia paitojen hinta on 

noussut noin kolmella eurolla. Tämän lisäksi alkuperäisestä hinnasta puuttui arvonlisävero, 

joten tilanneilta on pyydettävä vielä 7,15 euroa. Oman tilauksen peruminen on tämän takia 

vielä mahdollista, jos uusi hinta tuntuu liian kalliilta.  

11.6 Reippailijapäivityksiä 

Reippailijapaitojen tilaus lähenee, sarjojen ilmoittautuminen avautui, maksu jaetaan 

osallistujien kesken. Kuukauden spesiaalia on pohdittu ja mahdollisesti Reippailijoiden omaa 

tapahtumaa. Myös liikuntavastaavat kaipaavat apua järjestämisessä. 

Tässä välissä: lisätään muihin esille tuleviin asioihin vielä kohdat 11.7, 11.8 ja 11.9. 

11.7 ML-opiskelijayhdistyksen jäseneksi liittyminen  



Päätetään hakea TEK:in alaisen ML-yhdistyksen jäsennyyttä. Yhdistys ajaa matemaattis-

luonnontieteellisten alojen etua TEK:issä, edustaja voi olla hallituksessa, valiokunnassa ja 

valtuustossa, joiden kautta pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja kuulemaan, mitä tapahtuu. 

Yhdistyksen kautta saa myös toiminta-avustuksia. 13.12. on heidän vuosikokouksensa, jos joku 

haluaa lähteä edustajaksi ylläpitämään keskusteluyhteyttä. 

11.8 Työelämäilta 

Järjestetään 16.12., gis ja ihmismaantiede painotuksella puhujia, tilana Maria 01, 

keittiömestarit ja tilamestarit voisivat hoitaa tarjoilut. 

11.9 Paikkatietomarkkinat 

8.–9.11. pidettävään virtuaalitapahtumaan kaivataan järjestäjiä avuksi. Työstä saa palkan ja 

kokemusta.  

Tässä välissä: Laulukirjat ovat tulossa, toivottavasti ehtivät ennen vujuja, niiden pitäisi saapua 

perjantaina 12.11. 

12. MiSo 

Muistutus sohvien siivoamisesta – Elias 

Info virkojen esittelytapahtumasta aktiiveille – Julia 

Esittelytapahtuman ig-osion aikatauluttaminen – Sarianna  

Reippailijapaitojen tilauksen aloittaminen – Leo 

Tapahtumamuistilistan suunnittelun aloittaminen – Hallitus  (Vilma) 

luonnos yhdenvertaisuussuunnitelmasta – Vilma  

Aktiividriven järkkäily – Julia, Vilma, Kirsi 

13. Kokousnostot 

-Muistetaan jokainen pitää Sohvien siisteydestä huolta. 

-HYY on lähettänyt selvityspyynnön fuksiaisista ja tapahtumien kulusta, minkä hallitus tekee 

tämän viikon aikana. Sen avulla saamme kehitysideoita tulevaisuutta varten. 

-Kokouksessa käytiin läpi paljon monipuolista palautetta, kiitos niistä. 

-Osastokahvit pidetään ensi viikon torstaina 11.11. klo 16. 

-13.11. lähestyy, eli kohta juhlitaan 50-vuotiasta järjestöämme. 

-Aktiivivirkojen esittelytapahtuma pidetään 23.11. Sohvilla ja vuosikokous 7.12.  

14. Seuraavat kokoukset  



14.1 Kuukausikokous 

Sovitaan seuraava kokous 15.11. klo 16.30 Geopisteessä. 

14.2 Vuosikokous 

Sovitaan vuosikokous 7.12. klo 17.30. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.42. 

Julia Salmi, puheenjohtaja Iiris Turunen, sihteeri

Julia Salmi (Nov 15, 2021 14:58 GMT+2)
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