KULTTUURIVASTAAVAN TESTAMENTTI
17.11.2021
Kulttuurivastaavat 2021: Sirkku Pieniniemi & Elina Huhtinen

Viran kuvaus lyhyesti:
Kulttuurivastaavan tehtävänä on järjestää perinteisten juhlimismenojen rinnalle kulttuurielämyksiä
tarjoavia rientoja, kuten teatteri-, näyttely-, tai elokuvailtoja, kuitenkin vastaavan oman harkinnan
mukaan. Kulttuurivastaavan virassa on todella vapaat kädet ja pääsee järjestämään käytännössä
mitä tahansa, jos se liittyy jollain tasolla kulttuuriin. Kumpulan speksiin järjestetään ekskursio.

Virkaan kuuluvat velvollisuudet:
•
•
•

Kuukausikokouksiin osallistuminen
Kumpulan Speksin lippujen koordinointi MaO:n jäsenille
Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen (sähköpostilista, Facebook,
Telegram)

Tapahtumat (esimerkkejä):
•

•
•
•
•
•

Kumpulan speksin lippujen hankkiminen. Kartoitetaan e-lomakkeella halukkaiden lipun
ostajien määrä. Otetaan yhteys speksin taloudenhoitajaan ja laskutetaan ainejärjestöltä. Tai
ostetaan liput itse ja laskutetaan itse ainejärjestöltä.
Muut kulttuuriekskursiot. Bongataan esimerkiksi ilmaisen sisäänpääsyn päiviä museoihin ja
mielenkiintoisia näyttelyitä ja järjestetään matalan kynnyksen ekskursioita kiinnostuneille.
Kulttuurimaantieteen retkellä retkivastaavien kanssa yhteistyötä; museoekskursio
kohteessa.
Yhteistyö myös muiden ainejärjestöjen kanssa on suositeltavaa. Esimerkiksi 2021 syksyllä
järjestettiin maanmittareiden kanssa MK x MaO maolausilta (maalausilta)
Kirjakerho, leffailta jne.
Myös monikielisyys on kulttuuria, ja esimerkiksi vaihtarien kanssa voi järjestää kielikahvila toimintaa

Virkaan kuuluva omaisuus:
•

Pieni budjetti esim. naposteltavien hankkimiseen tai muuhun toimintaan on mahdollista
korvata, jos hallitus puoltaa. Vuotuinen budjetti kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Vinkit seuraajalle:
Muutaman edellisen kauden aikana virassa toimimista hankaloitti Covid-19 pandemia, jonka vuoksi
muun toiminnan ohella myös kulttuuritapahtumia jouduttiin peruuttamaan. Kahtena edellisenä
vuotena on kokonaan jäänyt järjestämättä Kumpulan speksi. TV lähetysten/ visailujen/ stand up’in

seuraaminen voisivat olla kuitenkin hyviä ideoita tulevaisuutta varten, ilmoittautuminen on helppoa
ja katsomoon otetaan usein mielellään myös ryhmiä.
Keväällä 2021 perustettiin MaO:n kirjakerho, joka aloitti toimintansa aluksi etänä. Kirjakerho on
koonnut yhteen kirjoista kiinnostuneita henkilöitä ja mahdollistanut niistä keskustelemisen.
Kirjakerholla on ollut paljon kysyntää, syksyllä 2021 mukana oli lähes 40 opiskelijaa. Virkakauden
alussa voisikin pohtia kirjakerhon jatkamista.
Onneksi kulttuurivastaavan tehtävät ovat hyvin joustavia ja tilanteeseen mukautuvia. Tapahtumia
voi järjestää niin fyysisenä tapaamisena kuin etänäkin. Koska kulttuuritapahtumat voivat olla lähes
mitä tahansa, suosittelemme järjestämään ainakin osan tapahtumista täysin alkoholittomiksi.
Kulttuurivastaavan virassa saa käyttää omaa luovuutta tapahtumien suunnittelussa, ja tavoite olisi
järjestää kaksi tapahtumaa/ ekskursiota per lukukausi (keväällä speksin lisäksi yksi). Omia
kiinnostuksenkohteita saa ja pitää hyödyntää. Virassa voi hyvin tehdä myös yhteistyötä muiden
vastaavien ja ainejärjestöjen kanssa (esim. retkivastaava, leffaillat tilamestareiden kanssa).
Speksiä lukuun ottamatta minkään tapahtuman järjestäminen ei kuitenkaan ole pakollista, joten
turhaa painetta ei kannata ottaa! Virka ei siis ole erityisen aikaa vievä. Sopii hyvin myös fukseille :)
Mantsalla on olemassa myös Eksemporesti kultturellit MaOlaiset -facebook ryhmä, johon
kannattaa ehdottomasti liittyä.

