
 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

PAIKKA: Geopiste 

AIKA: 7.2.2022  

LÄSNÄ:  

Tia-Maria Liljeroos 

Heta Suutari, poistui kohdassa 11.18, saapui kohdassa 11.19 

Rosa Selenius, poistui kohdassa 11.18, saapui kohdassa 11.19 

Leo Mäklin 

Elias Hirvikoski 

Siiri Saloranta 

Aapo Keinänen 

Ilari Leino 

Siiri Kokkonen 

Ossi Hentunen 

Camilla Johansson 

Eero Turkki, poistui kohdassa 12.5 

Amanda Salmensuu 

Helmi Savolainen, poistui kohdassa 12.3 

Kerttu Mäcklin, poistui kohdassa 12.1 

Maria Tuomola 

Milja Mäki-Rahkola 

Nelli Vasse 

Inka Tuiskula 

Oula Inkeröinen 

Riina Korhonen 

Saara Aaltonen, poistui kohdassa 12.3 

Sarianna Waldén 

Sirkku Pieniniemi 

Julia Salmi 

Tapio Turpeinen, poistui kohdassa 11.17 

Heikki Paulmäki, saapui kello 18.06 ja poistui kohdassa 11.17 

Tuomas Hartikainen, saapui kello 18.06 ja poistui kohdassa 11.17 

 



 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista, johon on lisätty menneisiin tapahtumiin: Mantun kokous 4.2.2022, 

mantsan kahvitunnit 12.2.2021 ja 16.4.2021, hyvinvointi-ilta 5.5.2021, Hietsuhengailu 6.9.2021 

ja kohta 11.24 EGEA:n tapahtuma, kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. MiSo 

-Kevään haalarimerkkikilpailun suunnittelu – Siiri, hoidettu 

-Maskottiasian suunnittelu – Tiitu, hoidettu  

-Hankitaan lisää muovilautasia – Heta, hoidettu 

-Järjestetään hallituksen jäsenten kuvaukset kampuksella –Elias, kesken vielä, mutta hoidossa 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Klusterin siivousvuorot 

Siivousvuorot on määritelty tälle vuodelle: 

Vk 12 (21.3.) Hallitus ja aktiivit 

Vk 19 (9.5.) Huvityöryhmä 

Vk 26 (27.6.) Tuutorit 

Vk 33 (15.8.) Hallitus ja aktiivit 

Vk 40 (3.10.) Huvityöryhmä 

Vk 47 (21.11.) Tuutorit 

Vk 2 (9.1.) Uudet aktiivit 

Siivoamiseen voi yhdistää hengailua Klusterilla tai jotain muuta kivaa. 



 

6.2 Klusterin avautuminen  

Viimeisimmässä Klusterin kokouksessa on sovittu, että sitä voi käyttää suljetulla varauksella. 

Juhlintakäyttöön ei saa varata, mutta esimerkiksi kulttuuritapahtumat ovat sallittuja. 

Avaimellisten lista on laitettu eteenpäin. 

6.3. Koronasuositukset ja -rajoitukset 

Alina-Sali ja kattosauna Sivistys ovat poissa käytöstä 14.2. saakka. Suositukset muuttuvat vielä 

helmikuun aikana. Suunnitellaan tapahtumia sillä oletuksella, että maaliskuussa ollaan 

normaalitilanteessa. 

Juuri saadun tiedon mukaan 8.2. alkaen juhlakäyttö järjestötiloissa on sallittu.  

6.4. Järjestölehtituki 

Haku on käynnissä ja asiasta ilmoitetaan Mantun toimitukselle. 

6.5. Viestintä viikonloppuna ja iltaisin 

Tiedottaessa pyritään siihen, että arkena tiedottaminen tapahtuu ennen kello kuutta. 

Viikonloppuina ja iltaisin vältetään tiedottamista. 

6.6. Keittiön lautasten hankinta 

Lautasia on hankittu lisää. Hyväksytään viiden euron lisäraha kotiinkuljetusmaksuun. 

 

7. Posti  

Laskuja on tullut. Ei muuta postia. 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

MaO:n tilillä on 1394,24 euroa ja EGEA:n tilillä on 641,25 euroa. 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Palaute: Tammisauna on peruttu. Kai se järjestetään helmikuussa? 



Hallitus vastaa: Tilamestarit ottavat asiasta koppia ja miettivät ajankohtaa keväältä. Ei 

välttämättä saada järjestettyä vielä helmikuussa rajoitusten takia. Kiitos palautteesta! 

 

10. Vastaavat 

Ilari Leino, työelämävastaava: Kuuluu oikein hyvää. Odotellaan rahaa sponsseilta. Ilarille kuuluu 

henkilökohtaisesti hyvää. 

Tia-Maria Liljeroos, sihteeri ja yv-vastaava: Innoissaan maskotin suunnittelusta. Ihanaa nähdä 

mantsalaisia kaikissa kevään tuhuissa! Kymmensormijärjestelmä ei vielä taitu, mutta sihteerin 

hommat kulkee jo paremmin. 

Aapo Keinänen, liikuntavastaava ja retkivastaava: Jee vuorot taas auki. Aapo on iloinen toisesta 

virastaan eli retkivastaavan virastaan kuma-retken takia. Elämässä murheena nimikyltin 

mysteerinen vaihdos ulko-ovessa. 

Siiri Kokkonen, valokuvausvastaava: Siiri ei ole päässyt vielä valokuvailemaan. Kivaa suunnitella 

maskottia. 

Ossi Hentunen, fuksivastaava: Tuutorihakemusta jatkettiin vielä viikolla. Henkilökohtaisesti 

kuuluu hyvää. 

Paola Stenvall, kv-vastaava: Kuuluu hyvää.  

Lotta Sainio, somevastaava: Ig:ssä tapahtuu. Menee hyvin, speksin kanssa kiirettä 

Julia Salmi: Kiva olla taas kokouksessa. Toimintakertomus työn alla. Selvitellyt MaO-

paitasotkuja. Kivaa on ollut aloittaa työt Think company:llä.  

Heta Suutari, keittiömestari ja hyvinvointivastaava: Hyvää kuuluu, leiponut koko päivän. Kivaa 

leipoa talvipäivään pullaa. 

Rosa Selenius, huvipäällikkö: Hyvällä fiiliksellä suunnitellaan vujuja. 

Aleta Friman, keittiömestari: Menee hyvin kaikella tavalla. 

Leo Mäklin, taloudenhoitaja ja tilamestari: Virassa kiinni. Tilamestareilta isoja juttuja tulossa.  

Siiri Saloranta, varapuheenjohtaja ja yv-vastaava: Muuten menee hyvin, mutta kandi ahdistaa. 

Sarianna Waldén, tuutorvastaava ja EGEA-vastaava: Hyvää kuuluu jee. 

Helmi Savolainen, kulttuurivastaava: Kuuluu hyvää, lisää yöunia kaivataan. 

Nelli Vasse, kulttuurivastaava: Kulttuurijuttuja työn alla, kirjakerhojuttuja tulossa. Kaikki hyvin 

elämässä. 



Tapio Turpeinen, ympäristövastaava: Paljon juttuja koulun puolesta työn alla. 

Ympäristöohjelma laitetaan kuntoon kevätkokoukseen mennessä. 

Kerttu Mäcklin, retkivastaava ja huvipäällikkö: Ihan jees menee. Jänniä juttuja tulossa. Hupi 

jutuissa asiat edistyy. Huomenna kokoustetaan vujujen merkeissä. Kivaa kun pääsi taas salille 

pitkästä aikaa. 

Camilla Johansson, klusterivastaava ja tilamestari: Kuuluu hyvää. Tilamestarit ovat päässeet 

vauhtiin, aikatauluja on mietitty. Parissa klusterikokouksessa on käyty. 

Saara Aaltonen, tilamestari: Hyvin menee. Tilamestareilla menee tosi lujaa, toivottavasti 

päästään seilaamaan pian. 

Maria Tuomola, Matlu-vastaava: En osaa käyttää Zoomii. Elämä on kondiksessa. Tasapaino on 

löydetty. Kokouseväänä Runebergin torttuja. Matlulle ei kuulu ihmeellistä. 

Sirkku Pieniniemi, kulttuurivastaava: Tervehdys, kulttuurivastaavien kanssa on kokoustettu ja 

uusia juttuja tulossa. 

Milja Mäki-Rahkola, huvipäällikkö: Hei, on keksitty puuhaa talvipäivälle. Tentti takana. Päivä on 

ollut vähän hapuilua. 

Oula Inkeröinen: Halojata halloo. Virkaa ei ole, mutta on huolestunut vanhusasetelma. Odottaa 

talvipäivää innolla. Huolestuu, jos ei tehdä isoja juttuja, joita lupaillaan. 

Eero Turkki, liikuntavastaava: On luvassa oranssi kevät isolla o:lla.  

Riina Korhonen, Mantun päätoimittaja: Helou. Mantu saatiin alkuun ja oli mukavasti kirjoittajia. 

Tervetuloa kaikki halukkaat kirjoittelemaan. Vaihtarit saapuivat. Orientaatioviikot on takana. 

Ihan hyvin kai menee. Jos kiinnostaa järkätä jotain vaihtareiden kanssa niin järkätään yhdessä. 

Amanda Salmensuu, liikuntavastaava: Oli futsalvuorolla äsken. Laittoi korispostauksen 

Facebookiin, tulkaa kaikki sinne huomenna. 

Inka Tuiskula: Tilinpäätöksen tarkastus lähtee käyntiin. On matkalla viini&juusto -iltaan. 

Elias Hirvikoski, puheenjohtaja: Kuuluu hyvää. Eilinen aktiivitapahtuma oli mukava. Highlight: 

Anni Sinnemäki varmistui puhujaksi Koomaan. Kuuluu hyvää myös henkilökohtaiseen elämään. 

 

 

 

 

 

 



11. Bileet, kulttuuri ja suhteet  

11.1 Menneet tapahtumat  

KOOMA:n suunnittelun aloituskokous 27.1. (osallistujia 18), yhdenvertaisuuden kartoituspaja 

2.2. (osallistujia 9), aktiivitapahtuma 6.2. (osallistujia 35), Etäpeli-ilta 6.2. (osallistujia 15), 

Mantun kokous 4.2. (osallistujia 12), mantsan kahvitunnit 12.2.2021 ja 16.4.2021 (osallistujia 11 

& 9), hyvinvointi-ilta 5.5. (osallistujia 13), Hietsuhengailu 6.9.2021 (osallistujia 43) 

11.2. Hyvinvointi-ilta 10.2. 

Järjestetään kampuksella, luultavasti sohvilla. Kaikki ovat tervetulleita! 

11.3 Hallituskaronkka 11.2. 

Tulossa on 11–12.2. 

11.4 Talvipäivä 13.2.  

Kaikkea hauskaa aktiviteettia on suunnitteilla. Pukeutukaa lämpimästi. Tapahtumapaikka ei ole 

vielä tiedossa. Säävaraus on olemassa. Annetaan 25 euroa muut tapahtumat -kiintiöstä 

tarjoiluun. 

11.5 HYY:n virityspäivä 16.2.  

Järjestetään Porthaniassa. Paikan päällä on muun muassa erilaisia työpajoja. Voi osallistua 

oman harkinnan mukaan. 

11.6 Tutkijailta 16.2. 

On tulossa. Kannattaa tulla kuulemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta laitoksellamme.  

11.7 Opintokokonaisuusinfo 18.2. 

Jonna lähetti terveisiä, että kaikki fuksit rohkeasti paikalle. Jos joku vanhus haluaa esitellä omaa 

opintokokonaisuuttaan, niin saa ilmoittautua opintovastaavalle. 

11.8 Laskiaisrieha 1.3. 

Helsingin laskiaistapahtuma. Tila- ja keittiömestarit ovat yleensä järjestäneet tarjoilua. 

Ilmoittautuminen laskemiseen sulkeutuu 20.2. Aapo kaipaa apukäsiä suunnittelemaan Maon 

laskutiimiä.  

1.9 Laskuhumala 1.3.  

Matlu ja muut tiedekuntien kattojärjestöt järjestävät. Esim. Matlu-vastaava voi mainostaa 

tapahtumaa MaO:n jäsenille. 

11.10 Haalaribileet ja kehärataralli 5.3. 

Ovat tulossa. 



11.11 Haalarimerkkien ompeluilta 

On tulossa haalaribileiden jälkeen. 

11.12 51 v. vuosijuhla 12.3. 

Huomenna 8.2. on avauskokous järjestämistä varten.  

11.13 Sillis 13.3. 

Sillispaikkaa etsitään kuumeisesti. 

11.14 Vasaran vujut 12.3.  

Geologien vujut on samana päivänä MaO:n kanssa. Kysellään vanhoja hallituslaisia edustamaan 

MaO:a. 

11.15 Maanmittarikillan vujut 18.3. 

Sarianna ja Heta on lähdössä edustamaan hallitusta. MaO:n lahjaa mittareille saa ideoida. 

Myönnetään lahjaan käytettäväksi 20 euroa. 

11.16 KOOMA 24.–26.3. 

On tulossa. Ilmoittautuminen alkaa perjantaina kello 12.  

11.17 Käytävävohvelit 

Tulossa on kevään mittaa. 

11.18 Kulttuurimaantieteen retki 

30.3. alkaen 4–5 päivää eteenpäin. Äänestys kohteesta aukeaa tiistaina 8.2. 

11.19 Hesarin approt  

Oletettavasti tulossa. 

11.20 Kevätseminaari Tvärminnessä 

Aktiiveille suunnitteilla viikonloppureissu keväälle. 

Tässä välissä: Pikkulaskiainen on tulossa ja järjestäjät ovat ilmoittaneet päivämääräksi 7.4. 

11.21 Opintopalautteen purku 

On tulossa. Muistakaa vastata opintopalautekyselyyn. 

11.22 Englanninkielinen tapahtuma  

Paola ottaa vastuun tapahtuman suunnittelusta. Tarkoitus saada vaihtareita enemmän MaO:n 

toimintaan mukaan. 



11.23 Mittarisitsit  

Järjestetään 21.4. Alina-salissa. 

11.24 Vappu 

Perjantaisin päivittyvä laskuri on sohvien liitutaululla. 

11.25 EGEA:n tapahtuma 

Pidetään Suomenlinnassa 14.2. Saa osallistua myös suomeksi, mutta pyritään puhumaan 

englantia. 

 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Maskottikisa 

Maskottikokouksessa päädyttiin valitsemaan maskotiksi sininen maapallosammakko. 

Maskotista on tehty mallikuvat ja seuraavana vuorossa on haalarimerkin ja fyysisen version 

tekoa.  

Materiaaleihin sihteeri arvioi kuluvan vähintään noin 60 euroa. Suunnitellaan 

materiaalikustannuksien kattamista sponsorin hankkimisella. 

Nimikilpailu on työn alla ja Tiitu ottaa tästä koppia. 

12.2 Sohvien maidot 

Viime kokouksessa keskusteltiin, että luovuttaisiin lehmänmaidon käytöstä kahvimaitona. 

Keittiömestarin mukaan lehmänmaitoa on kulunut tänä vuonna noin kaksi litraa. Kasvipohjaisia 

maitoja kulutetaan enemmän.  

Päätetään järjestää äänestys, jonka enemmistön kannan mukaan toimitaan. Kysymyksen 

asettelu on seuraava: MaO ry:n tulisi siirtyä käyttämään keittiössään vain kasvipohjaisia 

maitoja.  

Vastausvaihtoehdot: Kyllä, Ei, Tyhjä 

Enemmistö eli 18 henkeä (69,2 %) äänestää Kyllä, Kolme henkeä äänestää Ei ja viisi äänestää 

tyhjää. Yhteensä ääniä on 26. 

Äänestyksen perusteella MaO päättää luopua lehmän maidon käytöstä. 

Ympäristö suunnitelma tarkastetaan ja päivitetään kevätkokousta varten. 

 



12.3 Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilöiden palautelomake  

Päätetään lisätä lomake nettisivuille. Palautteen voi antaa anonyyminä tai nimellä. 

12.4 HYY:n turvallisemman tilan periaatteiden näkyvyyden lisääminen 

HYY:n turvallisemman tilan periaatteista tulisi tiedottaa jo tapahtumien ilmoittautumisessa, ja 

osallistujat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä periaatteita. 

12.5 Englanninkielisen sisällön lisääminen nettisivuille  

Kansainvälisyysvastaava ehdottaa englannin- ja ruotsinkielisen sisällön lisäämistä MaO:n 

nettisivuille. Elias ja Paola ottavat koppia sisällön lisäämisestä. Harkitaan myös HYY:n kääntäjien 

käyttöä. 

 

 

13. Kiitokset 

Kiitos kokoukseen tulleille. Hyvin kaikki jaksoi pitkän kokouksen. 

Hetalle kiitokset eeppisistä kekseistä! 

 

14. MiSo 

-Laskutiimin suunnittelun Laskiaisriehaan (Aapo) 

-Englanninkielisen tapahtuman suunnittelu (Paola) 

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

-Maskotin nimiäänestyksen laadinta (Tiitu) 

 

15. Kokousnostot 

-Äänestyksen perusteella päätettiin, että MaO luopuu lehmän maidon käytöstä. 

-Elämä alkaa taas voittaa, kun löysentyvien koronarajoitusten myötä päästään järjestämään 

livetapahtumia. Pysykää kuulolla ja linjoilla! Jo tällä viikolla tulossa mantsan talvipäivä <3 

-Haalarimerkkikisan osallistumislomake on julkaistu. Pikaisesti nyt lähettämään toinen toistaan 

luovimmatkin merkkidesignit. Myös työn alla olevalle mantsan maskotille on tulossa 

nimikilpailu piakkoin! 

 



16. Seuraavat kokoukset  

16.1 Hallituksen kokous 

Sovitaan pidettäväksi maanantaina 21.2. kello 17. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.07. 

 

 

Elias Hirvikoski, puheenjohtaja

Signature:

Email:
Tia-Maria Liljeroos, sihteeri (Feb 21, 2022 11:42 GMT+2)

Tia-Maria Liljeroos, sihteeri

tiamarialiljeroos@gmail.com
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