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Viran kuvaus 

 

MaO:n opintovastaava vastaa nimensä mukaisesti ainejärjestön ja opiskelijoiden opintoihin ja 

edunvalvontaan liittyvistä asioista. Opintovastaava järjestää opintoinfoja ja yhteistilaisuuksia yhdessä 

osaston henkilökunnan kanssa, kerää ja antaa palautetta osaston opetuksesta sekä toimii tärkeänä linkkinä 

osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Opintovastaava muodostaa yhdessä hallinnon johtoryhmän 

opiskelijaedustajien kanssa edunvalvontatiimin. Opintoasioita ei siis joudu hoitamaan yksin, vaan neuvoja ja 

tukea tehtävän hoitamiseen saa kokeneemmilta opiskelijavaikuttajilta. Opintovastaava toimii aktiivisesti 

MaO:n opintotyöryhmässä (MOT), jonka pääasiallisena viestintä- ja keskustelualustana toimii Facebook-

ryhmä. MOT kokoaa yhteen opiskelijaedustajat ja muut opintovaikuttamisesta kiinnostuneet mantsalaiset. 

Fb-ryhmässä käydään tiedonvaihtoa ajankohtaisista opintoasioista, keskustellaan, laaditaan kannanottoja ja 

sovitaan toimenpiteistä ja tapaamisista. 

 

Virkaan kuuluvat velvollisuudet  

 

• MaO:n kokouksissa opintovastaavalla on ikioma kohta kokouksen esityslistassa. Kokousta 

ennen opintovastaavan on siis hyvä päivittää opintoihin liittyvät asiat ja tuoda ne 

kokouksissa julki hallituksen ja muiden kuultavaksi. Esimerkiksi Katariina Kosonen ja joryn 

opiskelijaedustajat saattavat ilmoittaa opiskeluihin liittyviä asioita ja toivoa 

opintovastaavan vievän viestiä opiskelijatasolla.  

• Opintovastaavan tulee olla aktiivisesti yhteydessä osaston henkilökuntaan ja 

opiskelijaedustajiin. Opintovastaavan pitää kyetä reagoimaan esimerkiksi osastolla 

tapahtuviin uudistuksiin, virkanimityksiin, opintorakennetta koskeviin muutoksiin ja 

opiskelijoiden opintohuoliin. Pidä siis itsesi hyvin perillä ajankohtaisista asioista, sillä 

muuten edunvalvonnasta tulee vaikeaa. 

• Pitääkseen itsensä ajan tasalla on erittäin hyödyllistä kuulua Kumpulan opintoasiat -, 

HYYn opintoasiat  ja HYY edunvalvonta -fb-ryhmiin ja seurata niissä käytävää keskustelua. 

On myös paikallaan seurata HYYn jäsen- ja järjestötiedotteita, jotka tulevat 

henkilökohtaiseen sähköpostiisi kerran kuussa. 

• Koska Kumpulan kampus on mantsalaisten pääasiallinen koti, on hyvä osallistua aktiivisesti 

Matlun opintotoimikunnan kokouksiin. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia 

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto- ja edunvalvonta-asioita. Samalla 

pääsee tutustumaan Kumpulan muiden järjestöjen opintovastaaviin ja 

opiskelijaedustajiin. Kumpulan opintovastaaville ja opiskelijaedustajille on myös oma 

telegram-ryhmänsä, jossa käydään keskustelua ajankohtaisista asioista. 

• Opintoasioista on yleisesti hyvä viestiä sekä MOT:issa että MaO:n kanavissa 

(Facebookissa ja sähköpostilistoilla). Maantieteen johtoryhmän edustajat tiedottavat 

johtoryhmän kokouksissa käsitellyistä asioista MaO:n kanavissa muille opiskelijoille, ja 

opintovastaavan on hyvä olla näistäkin perillä. 

• MaO:n nettisivujen opinto-osion tulee olla ajan tasalla. Myös tärppilootan 

kurssivalikoimaa on hyvä päivittää muutoksien ja uudistuksien myötä. 
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Virkaan kuuluvat tapahtumat 

 

• Opintokokonaisuusinfon järjestäminen fukseille helmikuussa. 

• Opettaja-opiskelija-tapaamisen eli opintopalautteen purkutilaisuuden järjestäminen 

helmi-maaliskuussa (käsitellään edellisen vuoden opiskelijapalaute, jonka opintovastaava 

on kerännyt ja työstänyt esittämiskuntoon). 

• Kandi-info keväällä toisen vuoden opiskelijoille. 

• Maisteri-infon järjestäminen tai ainakin mainostaminen. Ajankohta on vaihdellut syksyn ja 

kevään välillä. 

• Osastokahvien / vastaavanlaisen yhteistilaisuuden järjestäminen vuoroin geologien 

kanssa. Osastokahvit järjestettiin syksyllä 2021 mantsan toimesta, eli syksyllä 2022 on 

geologien vuoro. 

• (Mahdollisesti maantieteen tutkimusillan järjestelyihin osallistuminen, tapahtuman 

päävastuu ollut yleensä työelämävastaavilla, mutta järjestelyissä voi riittää 

opintovastaavallekin hommaa.) 

 

Tarkemmat ohjeet infojen ja tilaisuuksien järjestelyihin saat edelliseltä opintovastaavalta Siiri Salorannalta. 

 


