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HUVIPÄÄLLIKKÖ
Huvipäällikön töihin kuuluu tapahtumien järjestämistä. Varataan Alina-vuoroja, suunnitellaan, nakitetaan ja
toteutetaan. Sitsejä, bileitä, approja, kaikkea hauskaa! Olennaisena osana virkaan kuuluu myös tapahtumista
tiedottaminen. Huvipäällikön oikeina käsinä toimivat huvityöryhmäläiset, ja huvipäällikön erikoisalaa onkin
lankojen käsissä pitäminen. Huvipäällikön asemassa pääsee nopeasti sisälle ainejärjestötoiminnan ytimeen ja
pääsee konkreettisesti vaikuttamaan siihen, millainen ainejärjestö MaO on!
Tapahtumien yleisen järjestelyn lisäksi huvipäällikön virkaan kuuluu MaO:n kuukausikokouksissa käyminen,
ja hallituksessa olevan huvipäällikön virkaan toki myös hallituksen kokoukset. Lähes jokaisessa kokouksessa
käsitellään tärkeitä tuleviin tapahtumiin liittyviä asioita.
Lisäksi huvipäälliköt osallistuvat Alina- ja Klusteri-koulutuksiin, sillä onhan hyvä tuntea läpikotaisin biletilat ja
niiden käytännön vinkit - koulutusta myös vaaditaan järjestäjiltä. Huvipäälliköt kannustavat myös
huvityöryhmäläisiä osallistumaan näihin koulutuksiin.
Myös Alina-vuorojen varaus on huvipäällikön tehtävä. Päivämäärät sovitaan etukäteen hallituksen kanssa,
jolloin huvipäällikön tehtäväksi jää täyttää nopeat varauslomakkeet netissä. Keväälle 2022 Alina-vuorot on jo
varattu syksyllä: 6.2. vapaamuotoinen vuoro, 12.3. vujuille ja 21.4. KOOMAlle.
Huvityöryhmä muodostetaan vuosikokouksessa, ja sille on jo valmiina Facebook-ryhmä, jonka jäsenistö
päivitetään ensi vuotta varten. Halutessaan voi käyttää myös WhatsAppia. Huvityöryhmää voi mainostaa
kaikille ympäri vuoden, sillä siihen voi kuka vaan innokas liittyä milloin vaan!
Koska kaikkea asiaa on mahdotonta kirjoittaa virkatestamenttiin, kerromme uusille huvipäälliköille
tarkemmin kaikesta sitten perehdytyksessä ja aina tarpeen tullen tapahtumien lähestyessä!
Huvipäällikkö ei ole yksilöpesti, vaan huvipäälliköitä on hyvä valita vuosikokouksessa 2-3. Tänä vuonna meitä
on ollut kolme, ja kaikille on perinteisesti riittänyt hommaa aivan tarpeeksi. Yksi huvipäälliköistä kuuluu
hallitukseen,
mikäli
puheenjohtajisto
näin
päättää.

Seuraavassa lista huvipäällikön vastuualueelle kuuluvista tapahtumista aikajärjestyksessä. Vuonna 2021 suuri
osa listan tapahtumista jäi järjestämättä kiitos koronaviruksen.

Mittarisitsit. Maanmittarikillan kanssa yhteistyössä järjestetyt sitsit, vuorotellen Alinassa/muualla ja
Otaniemessä. Vuoden 2021 sitsit olisi pidetty meidän toimesta. Huvipäälliköiden kuuluu olla yhteydessä
mittareiden tapahtumavastaavien kanssa, ja hoitaa mainostusta MaO:n puolelle.

Laskiainen. Laskiaistapahtuma Ullanlinnanmäellä ja sen jälkeen jatkot. Jatkot on yleensä ollut Matlun yms.
järkkäämät bileet (Laskuhumala). Huvipäälliköllä ei paljon hommaa, lähinnä mainostusta. MaOlla oma koju,
jossa keittiömestareiden loihtimaa ruokaa ja kaakaota maolaisille.

Vuosijuhlat. 51-vuotiaan Maantieteen Opiskelijat ry:n vujut pidetään ensi vuonna Alina-salissa, ja vujujen
järkkäämisen organisoivat joko erilliset vujumestarit tai huvipäälliköt. Vuosijuhlat järjestetään keväällä 2022.

Hesarin appro. Keväinen appro Helsinginkadun lähistön baareissa. Huvipäällikkö ostaa MaOlle lippuja ja myy
ne eteenpäin maolaisille. Lippuja tilataan noin 60, tarkka määrä sovitaan hallituksen kanssa. Lippujen kanssa
täytyy olla haukkana: ne myydään muutamassa minuutissa loppuun. Seuraa, milloin liput tulevat myyntiin
esim. tykkäämällä Hesarin appron sivusta Facebookissa tai seuraamalla tapahtumaa Kide.Appissa. Maksata
lasku taloudenhoitajalla. Sitovat ilmoittautumiset e-lomakkeella tai vastaavalla. Lippujen jako hyvissä ajoin
ennen appropäivää (niin pääset itsekin helpommalla). Lippujen jako vain maksutodistetta vastaan.

Vappu. Huvipäällikön tärkein yksittäinen tapahtuma! Kestää (ainakin) kolme päivää. Vappuviikolla on
ohjelmaa monien eri tahojen järjestämänä. Mantsalla on edeltävänä viikonloppuna ollut liikuntavastaavien
järjestämää rentoa pelailua, esim. pesistä Arabian kentällä, mutta muutakin ohjelmaa eri päiville voi
mielellään kehittää.
Aattona ohjelma alkaa kaikkien maolaisten yhteiskuvan ottamisella. Siihen tarvitaan toki valokuvaaja. Sen
jälkeen koittaa baarikierros, 3-4 baaria. Oljenkorsi on ollut eka baari, Mascot viimeinen. Mascotista on
perinteisesti vuokrattu yläkerta Maolle, ja siellä huvipäällikkö saa arpoa vappuskumppapullon haluamallaan
tavalla. viime vuonna Oljenkorren ja Mascotin välissä oli hengailua Dallapén puistossa, mutta monet lähtivät
tässä välissä käymään syömässä / kotona. Kannattaa ehkä tehdä tästä vapaamuotoisempi osuus niin, ettei
huvipäälliköiden tarvitse yksin istuskella puistossa miettimässä, tuleeko kukaan.
Kaikkiin baareihin tulee soittaa etukäteen ja selvittää onko baari auki, ovatko haalarit ok, ja mahdollisesti
varata Maolle tilaa. Oljenkorsi ei ole normaalisti auki aikaan, jolloin halutaan mennä sinne, mutta he avaavat
sen todennäköisesti mielellään kysyttäessä. Käytiin tänä vuonna itse paikan päällä kysymässä ja olivat
kuulemma jo odotelleetkin että ollaanko tulossa.
Kiertelijöille voi laatia kauniin kartan baarikierroksesta baareineen ja muine vapun tapahtumapaikkoineen.
Baarikierrokselta siirrytään seuraamaan Havis Amandan lakitusta, ja sieltä puistoon etkoilemaan. Puisto on
perinteisesti ollut Ruttopuisto, jossa tilaa on ollut hyvin ja on myös todennäköisesti lähellä jatkopaikkaa.
Etkojen jälkeen jatkot, aiemmin ollut Matlun, Limeksen ynnä muiden järkkäämät bileet eli Vappureha.
Vapunpäivänä brunssi Ullanlinnanmäellä. Tilamestarit hoitavat paikan varaamisen ja keittiömestarit tarjoilut.

Täyskaato. Lukuvuoden päättävät bileet, esim. puistohengailua + baarijatkot. Kannattaa suunnitella ja
mainostaa hyvissä ajoin! On yleensä ajoittunut Lammin jälkeiselle viikonlopulle.

Kesäpäivä. Kesä-heinäkuinen kokoontuminen Suomenlinnassa. Rentoa hengailua ja kesäkuulumisten vaihtoa.
Viime
vuonna
tilamestareiden
järkkäämä,
mutta
yhteistyöhön
kannustetaan.
Limeksen appro. Sama homma kuin Hesarin approjen kanssa! Tänä vuonna pidettiin omat Ilarin Approt, koska
Limeksellä ei ollut kiintiölippuja ainejärjestöille.

Myy x MaO-sitsit. Järjestetty perinteisesti loppusyksystä. Sitsien järkkääminen oli vuonna 2021 MaOn
vastuulla, mutta tänä vuonna pidettiin kaverisitsit koska Myy:n kalenteri oli syksyltä bookattu. Sallittua myös
pitää
muiden
järjestöjen
kanssa!
Pyytäkää
kuitenkin
Myyläisiä/muita
nakkeilemaan.
Muita mahdollisia tapahtumia. Vaatii huvipäälliköltä vaihtelevasti enemmän tai vähemmän hommaa, ei
välttämättä yhtään mitään. Tänä vuonna on pidetty peli-iltoja etänä että livenä, omat approt, matalan
kynnyksen puistohengailua ja bileitä Mustassa Härässä. Huvipäälliköillä on perinteisten tapahtumien lisäksi
varsin vapaat kädet toteuttaa juuri sellaisia tapahtumia kuin tahtoo! Kanssaopiskelijat ovat kuitenkin aina
kiitollisia, kun joku jaksaa järkätä tapahtumia, pieniä taikka suuriakin. Ylimääräisistä tapahtumista ei
kuitenkaan kannata ottaa stressiä, vaan oman jaksamisen mukaan kannataa mennä.
Näiden tapahtumien lisäksi huvipäällikön virkaan liittyy muistakin tapahtumista tiedottaminen, esim. Matlun
ja Limeksen tapahtumista. Jakakaa aktiivisesti tapahtumainfoja sähköpostilistalle ja MaO ry -ryhmään, ja
kutsukaa mantsalaisia tapahtumiin.

Vinkkejä:
Ilmoittautumiset tapahtumiin kannattaa hoitaa yliopiston e-lomakkeella tai jollakin vastaavalla. Tee selväksi,
jos ilmoittautuminen on sitova (eli mieltään ei enää saa muuttaa). Kaikkiin lomakkeisiin laitetaan kohta
”Sitoudun maksamaan hinnan x €” niin, että kenellekään ei voi jäädä epäselväksi, että ilmoittautumisen
jälkeen pitää myös maksaa. Pian ilmoittautumisen jälkeen on hyvä laittaa vahvistusviesti ja maksuohjeet
sähköpostilla. Lomakkeissa on GDPR:n myötä oltava myös maininta henkilötietojen käsittelystä. Mikäli
tilanne jatkuu samanlaisena (Covid-19), kerätään kaikista tapahtumista osallistujalista, jossa selvitetään
osallistujan säpo ja kotipaikkakunta. Myös näihin koronailmottautumisiin pitää lisätä tuo GDPR-selvitys.
Koronapassi on toistaiseksi käytössä tapahtumissa joihin vaaditaan ilmoittautuminen, ja sen käytöstä tulee
tiedottaa.
Käytä tiedotuksessa tärkeimmän kanavan eli Facebookin lisäksi aina myös tasa-arvoisesti sähköpostia, sillä
varsinkin vanhempien vuosikurssien opiskelijoilla ei välttämättä ole Facebookia. Kaikki info on oltava myös
englanniksi vaihtareita ajatellen, ettei kukaan tunne jäävänsä ulkopuolelle. Myös sohvilla saa mainostaa, esim.
julisteilla! Tiedotus on yksi huvipäällikön viran tärkeimmistä jutuista. Kaikista tapahtumista kannattaa laittaa
esitieto hyvissä ajoin, ja tasaisin väliajoin muistutella ja tarkentaa infoa. Tiedotusta ei oikeasti voi olla liikaa,
ihmiset on hajamielisiä. Spämmää vaan kaikkia tapahtumia! POMMITUSTA VAAN! <3

Tapahtumaa kuin tapahtumaa järjestäessä pohjana käytetään aina Tapahtumanjärjestämisen ABC:tä! Tätä
rautalankamallia noudattamalla varmistamme yhtenäiset ja turvalliset tapahtumat, sekä helpotamme
tapahtumanjärjestäjän taakkaa.
Moniin tapahtumiin liittyy perinteitä, joista useat juontuvat niin monen vuoden takaa, että nuoremmat
vuosikurssit eivät edes ole niistä tietoisia. Vanhuksia kannattaa kuunnella, mutta ei liikaa. Sinä olet
huvipäällikkö ja siten saat järjestää tapahtumat parhaaksi katsomallasi tavalla. Perinteiden muuttaminen
saattaa aiheuttaa joissakin ihmisissä ärsytystä, mutta toisaalta ei kaikkea voi tehdä ikuisesti samalla tavalla
vain siksi, että joskus niin on tehty. Parasta on, jos voi huomioida nuorempien vuosikurssien uudet tuulet
samalla kunnioittaen perinteitä. Kannattaa myös pohtia vuoden alussa hallituksen ja huvityöryhmän kanssa
millaisia tapahtumia haluatte järjestää. Sekä mittari- että myy-sitsit ovat tänä vuonna olleet aikalailla
maantieteilijäpainotteisia, ja osallistujia on ollut vaikea saada kasaan toisen järjestön puolelta.
Jos joskus mokaat, se ei ole maailmanloppu. Ainakin kannattaa muistaa, että kaikkia ei voi ikinä miellyttää.
Jos jotkut eivät ole ratkaisuusi tyytyväisiä, monet muut varmasti pitävät sitä hyvänä.
Ja muista myös, että jos hommaa tuntuu olevan liikaa, delegoi sitä rohkeasti eteenpäin. Tämän oppii ainakin
kantapään kautta. Huvipäällikön homma ei todellakaan ole hoitaa kaikkea itse! Apuna on koko hallitus,
huvityöryhmä ja muut aktiivit, etenkin tila- ja keittiömestarit! Heidän kanssaan kannattaakin tehdä läheistä
yhteistyötä yli omien virkarajojen, sillä hommat hoituvat sujuvasti porukalla.
Tiedonkulku aktiivien välillä onkin ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää kertoa, mitä on suunnitellut, mitä odottaa
muilta, ja tiedottaa hyvissä ajoin kaikesta. Suunnittelu kannattaa alusta alkaen tehdä yhdessä ja
mahdollisimman avoimesti. Esimerkiksi Whatsappin sijaan asioista voi sopia MaOn hallitus ja aktiivit –
Facebook-ryhmässä, jolloin suunnitelmiin saa monipuolisempia näkökulmia ja varsinkin mahdollista arvokasta
tietoa vanhemmilta vuosikursseilta.
Tiedonkulun helpottamiseksi voi halutessaan käyttää Trello-sovellusta. Sinne voi helposti merkata kaikki
suunnitelmat, to do –listat, aktiivien tapahtumakohtaiset velvollisuudet, ja myös kirjata ylös yksityiskohtia
tapahtumien sujumisesta. Tarkoituksena on ensinnäkin, että kaikki voisivat käydä Trellosta katsomassa mistä
tapahtumassa on kyse ja mitä vaaditaan. Toisena tarkoituksena on jättää arvokasta infoa seuraavan vuoden
aktiiveille esim. siitä, miten mikäkin toteutettiin tai vaikkapa siitä kuinka paljon juomia myytiin. Ota siis alusta
alkaen tavaksi kirjata Trelloon kaikki suunnitelmat ja to do –listat! Trellosta asiat voivat sitten käydä
katsomassa nekin, jotka eivät olleet paikalla kokouksessa kun asioista sovittiin. Tänä vuonna Trelloa ei ole
juuri hyödynnetty, mutta se on todella toimiva alusta ja suosittelen lämpimästi sen käyttöönottoa.
Huvipäällikön virka on vaativa mutta palkitseva: virkavuoden jälkeen sinulla on kokemusta vaikka mistä, upeat
organisointitaidot ja lukuisia uusia tuttavuuksia MaO:sta ja muista ainejärjestöistä!
Ilarilta, Elenalta ja Lotalta saa aina kysyä neuvoa, ihan koko huvipäällikkövuoden ajan ja ihan mistä vaan.
Tehdään meille ainakin Whatsapp-ryhmä niin kysyminen on helppoa. Odotellaan ilolla mentorointia :-)

