
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

PAIKKA: Geopiste 

AIKA: 21.2.2022  

LÄSNÄ:  

Tia-Maria Liljeroos 

Heta Suutari 

Elias Hirvikoski 

Siiri Saloranta 

Ilari Leino 

Aapo Keinänen 

Jonna Rönn 

Leo Mäklin 

Riina Korhonen, poistui kohdassa 11.3 

Seeti Haapanen, poistui kohdassa 10.11 

Rosa Selenius 

Sarianna Waldén 

Iina Rusanen, poistui kohdassa 11.4 

Maria Tuomola 

Salla Kärkkäinen 

Mikko Kangasmaa, saapui kohdassa 10.1 

Vilma Kaukavuori, saapui kohdassa 10.1, poistui kohdassa 10.15 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja aloitti kokouksen ajassa 17.06. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

 

 

 



3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohdat: 

 10.23 EGEA Summer OSM 

10.24 Pikkulaskiainen 7.4. 

10.25 Limeksen vujut 19.3. 

11.4. Maskotin kuulumiset  

Hyväksytään esityslista muutoksineen. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen (KuKo 7.2.) pöytäkirja. 

5. MiSo 

-Laskutiimin suunnittelun Laskiaisriehaan (Aapo), ei onnistunut 

-Englanninkielisen tapahtuman suunnittelu (Paola), kesken 

-Ruotsin- ja englanninkielisen sisällön suunnittelu MaO:n nettisivuille (Elias ja Paola), kesken 

-Maskotin nimiäänestyksen laadinta (Tiitu), kesken 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1. Koronasuositukset ja –rajoitukset 

Klusteri on avattu normaalikäyttöön, kuten myös Alina-sali ja kattosauna Sivistys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. GEO:n infokahvit  

MaO:a on pyydetty esittäytymään geotieteiden ja maantieteen osastolle kevään infokahveilla 

13.4. kello 9.15-10.00. 

Hallituksen paikalle kykenevät jäsenet voivat esittäytyä. Hallituslaisille tulee kutsu infokahveista 

sähköpostiin. 

6.3. Tapahtumarannekkeiden hankinta 

Mustan Härän suunnalta on välillä toivottu, että jos tanssilattiapuoli on varattu meille jotain 

tapahtumaa varten, niin olisi hyvä, että meillä olisi rannekkeet. Ostetaan rannekkeita ja 

maksetaan niistä syntyvät kustannukset sellaisten tapahtumien yhteydessä, missä rannekkeita 

tarvitaan. Kuitenkin esimerkiksi nyt keväällä jos tapahtumalla on Härkä-jatkot voi myös kysyä 

riittääkö haalarit merkkinä siitä, että pääsee tanssilattiapuolelle.  

 

7. Posti  

On tullut laskuja ja yksi postikortti. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 1389,24 euroa ja EGEA:n tilillä 636,25 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne hyvä. 

 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Ei palautetta, muistakaa laittaa palautetta. 

 

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

10.1. Menneet tapahtumat: Hyvinvointi-ilta 10.2. (osallistujia 10), Hallituskaronkka 11.–12.2. 

(osallistujia 19), Talvipäivä 13.2. (osallistujia 69), EGEA:n tapahtuma 14.2. (osallistujia 5), HYY:n 

virityspäivä 16.2. (osallistujia 2), Tutkijailta 16.2. (osallistujia 75), Opintokokonaisuusinfo 18.2. 

(osallistujia 51). 

 



10.2 Laskiaisrieha 1.3. 

Keittiömestareilla suunnittelu vielä kesken. Tilamestareiden termarit ovat tulossa 

Laskiaisriehaan. 

10.3 Laskuhumala 1.3.  

Samana päivänä, onnea lipun saaneille. 

10.4 Haalaribileet ja kehärataralli 5.3. 

Ilari Leino: Hullut bileet tulossa. 

10.5 Haalarimerkkien ompeluilta 

Tulossa 22.3. ja järjestetään todennäköisesti Klusterilla. 

10.6 51 v. vuosijuhla 12.3. 

Ilmoittautuminen aukeaa huomenna kello 12. Hallitus on jo ilmoittautunut. 

10.7 Sillis 13.3. 

Varatussa tilassa on sauna, ranta ja palju. 

10.8 Vasaran vujut 12.3.  

Tiitu tekee geologeille muistamiskortin. 

10.9 Kevätsauna 15.3. 

Kattosauna Sivistys on varattu tapahtumaa varten. 

10.10 Maanmittarikillan vujut 18.3. 

Sarianna ja Heta ovat menossa edustamaan hallitusta. Maanmittarit ovat myös innoissaan 

meidän vujuista. 

10.11 Kumpulan Speksi 19.3 & 20.3.  

Kulttuurivastaavat ovat varanneet 50 hengelle liput hintaan 10 euroa. Näytös on 20.3. 

sunnuntaina alkaen kello 18/19 (kellonajasta on kahta tietoa). 

10.12 KOOMA 24.–26.3. 

On tulossa. 

10.13 Kulttuurimaantieteen retki 31.3.–3.4.  

Ilmoittautuminen aukesi tänään. Paikkojen päättämisessä on vielä pohdintaa. Hostelliin on 

otettu yhteyttä. Tällä hetkellä yli 60 ilmoittautunutta. 

 



10.14 Kevätseminaari Tvärminnessä 

Elias on tehnyt laskelmat, joiden mukaan reissu olisi 18–20.3. Rentoa ja mukavaa yhdessäoloa! 

Lisää infoa on tulossa. 

10.15 Opintopalautteen purku 

Ei ole vielä päätetty päivämäärää. Vastaajia on tällä hetkellä 62. 

10.16 Englanninkielinen tapahtuma 

Tulossa. 

10.17 Mittarisitsit 21.4. 

Tulossa. 

10.18 Vappu 

Tulossa. 

10.19 Käytävävohvelit 

Tulossa. Päivämäärä sovitaan myöhemmin. 

10.20 Lammi-viikonloppu 13.–15.5. 

Fuksien ei kannata lähteä Lammilta pois viikonloppuna, sillä vanhukset ovat tulossa paikalle. 

Rentoa yhdessäoloa luvassa. 

10.21 Suursitsit 28.5  

On varattu 120 lippua, mutta määrä ei ole lopullinen. Haalarimerkkejä on tilattu 70. 

10.22 Aktiiviappro  

Päätetään alustavasti ajankohdaksi joskus huhtikuussa. 

 

10.23 EGEA Summer OSM 

EGEA etsii jaostoa, joka voisi järjestää kyseisen tapahtuman kesällä 8–10.7.  

Suurta innostusta järjestämiseen ei löytynyt, mutta kysytään kiinnostuneita vielä EGEA-

työryhmässä. 

10.24 Pikkulaskiainen 7.4. 

Järjestetään Turussa. Tilausvahvistus on saatu lipuille. 

 



11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Mantsan lukupiirit 

Tarkoituksena on luoda jokin kanava/väylä, jossa mantsalaiset löytäisivät toisensa lukiessaan 

samaan tenttiin. Jonkin alustan kautta voisi sitten sopia lukupiirejä lukemista varten. 

Jonna ja Elias miettivät toteutusta.  

11.2 Haalarimerkkikisan tuotosten tarkastelu 

On tullut yksi ehdotus. Päätetään olla jatkamatta kisaa. Kiitos osallistujille, mutta tällä kertaa ei 

valita merkkiä kisan annista vähäisen innostuksen vuoksi. Hyviä merkkiehdotuksia saa kuitenkin 

tuoda kokouksiin. 

Tässä välissä: Riina on miettinyt yhteistoimintaa Helsingin YK-nuorten kanssa. Riina ja Elias voi 

lisätä kiinnostuneita YK-nuorten Whatsapp-ryhmään. 

11.3 MaO:n jäsenet osastoneuvostoon 

Viesti Tuuli Toivoselta: 

Muistuttaisin pyynnöstä nimetä geotieteiden ja maantieteen osaston osastoneuvostoon kaksi 

jäsentä ja kaksi varajäsentä vuosiksi 2022–2023. Ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 

14.3. klo 14.15–16. 

Aapo ja Sarianna ilmoittautuvat varsinaisiksi jäseniksi. Heta ja Tia-Maria ilmoittautuvat 

varajäseniksi.  

Tässä välissä: Aapo muistuttaa Reippailijoiden sarjapeleistä, jotka alkavat tällä viikolla. Kaikki 

ovat tervetulleita kannustamaan futsalotteluun keskiviikkona kello 13 Kumpulan Unisportiin. 

Maria on päättänyt resonanssin tapahtumavastaavan kanssa järjestää yhteistapahtuman tämän 

kevään aikana. 

 

11.4 Maskotin kuulumiset  

Tiitu tekee äänestyksen seuraavista nimiehdotuksista: 

Valo 

MaOpallo 

Froogi 

Maommakko 

Mapsu 



Maskotin virkkaus edistyy sohvilla. Tarkoituksena saada fyysinen maskotti valmiiksi vujuihin 

mennessä. 

 

12. Kiitokset 

- Menneet tapahtumat ovat olleet kivoja! 

- Hyvä fiilis keväästä, koska isot jutut etenevät. Kohokohtia keväältä odotellessa: vappu ja 

vujut muun muassa. Hienosti on jo edistytty järkkäämisessä.  

- Reippailijoilla on hyvää pöhinää. 

- Hetan fantastiset mufinssit jälleen kerran. 

 

13. MiSo 

-Kortti geologeille ennen vujuja (Tiitu)  

-Mantsan kurssilukupiirien suunnittelu ja sopivan alustan valitseminen (Elias ja Jonna)  

-Reseptipäiväkirjan jakaminen MaO:n nettisivuille tai jollekin muulle alustalle (Heta)  

-Englanninkielisen tapahtuman suunnittelu (Paola) 

-Ruotsin- ja englanninkielisen sisällön suunnittelu MaO:n nettisivuille (Elias ja Paola) 

14. Kokousnostot 

- Reippailijoiden sarjapelit alkavat tällä viikolla. Kaikki ovat tervetulleita kannustamaan 

futsalotteluun keskiviikkona kello 13.00 Kumpulan Unisportiin.  

-Maskotille on tullut mukavasti nimiehdotuksia. Äänestys viidestä valitusta nimestä tulee tällä 

viikolla.  

-Kaikille tsemppiä ja energiaa tapahtumatäyteiseen kevääseen. Nähdään taas kampuksella!  

15. Seuraavat kokoukset  

15.1 Kuukausikokous 

Keskiviikkona 9.3. kello 16:30. Fuksien upouusien haalareiden kunniaksi kokoukseen voi pukea 

haalarit jalkaan. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.31. 

 

Elias Hirvikoski, puheenjohtaja Tia-Maria Liljeroos, sihteeri


