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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Groudon 

AIKA: 9.3.2022 klo 16.30 

LÄSNÄ: 

Ilari Leino 

Heta Suutari 

Lotta Sainio 

Maria Tuomola 

Paola Stenvall 

Sirkku Pieniniemi, poistui kohdassa 11.15 

Elias Hirvikoski 

Siiri Saloranta 

Rosa Selenius 

Jonna Rönn 

Leo Mäklin 

Sarianna Waldén 

Riina Korhonen 

Tia-Maria Liljeroos 

 

 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.42. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohdat 12.2 Ajankohtaiset EGEA-asiat ja 12.3. Lahjoituksia Ukrainaan. 
Hyväksytään esityslista lisäyksineen. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Siirretään seuraavaan kokoukseen hallituksen kokouksen (21.2.) ja kevät kokouksen (25.2.) pöytäkirjojen 
hyväksyminen. 
 
 
 
 
 



Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen laitos 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  2(6) 

 

 

5. MiSo 
-Kortti geologeille ennen vujuja (Tiitu) kesken 

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

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

-Englanninkielisen tapahtuman suunnittelu (Paola) suunnitteilla 

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

 

6. Ilmoitusasiat 
6.1 MaO:n kevään kulttuuritoiminta 
MaO:n Kulttuurikaverit -Telegram-ryhmään voi liittyä. Linkit löytyvät mao-listalta ja MaO ry -Facebook-ryhmästä. 
Kulttuurikaverien alla toimii myös kirja- ja museokerho. MaO on hankkinut jäsenilleen Kumpulan speksiin lippuja. 
6.2 Yhdenvertaisuuskyselyn purkutyöpaja 22.3. kello 14.00 
Kysely on nyt suljettu ja purkutilaisuus on annettuna ajankohtana. 
6.3 Excursio- ja alumnivastaavat 
MaO:lle on saatu excursiovastaavaksi Emma Ward ja alumnivastaavaksi Vivi Tarkka. 
6.4 MaO x Hyky -yhteistyö 
Helsingin YK-nuoret on lähestynyt MaO:a ja ehdottanut yhteistyön tekemistä jonkinlaisen tapahtuman osalta. MaO ja 
Hyky pitää 17.3. kello 18.00 suunnittelukokouksen yhteistyön kehittämiseksi. 
 
7. Posti 
On tullut kortteja. 
 
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
MaO:n tilillä on 5168,76 euroa ja EGEA-tiliä ei enää ole. 
 
8.2 Taloudellinen tila  
Hyvä. 
 
Tässä välissä: 
Hyväksytään hallituskaronkan ja aktiivikoulutuspäivän ruokien kulukorvaus yhteensä 61,37 euroa. 

 
9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
 
Palaute 1: 
Voisitteko välittää tämän palautteen sinne, minne se kuuluu: Remote sensing 2 on gradun kannalta monelle oleellinen 
kurssi ja sen peruuntuminen tältä keväältä oli suuri pettymys. Toivottavasti kurssi voitaisiin järjestää syksyllä, sillä jos 
maisterin tekee tavoiteaikataulussa, peruuntuneet kurssit jää käymättä. 
 
 Palaute siirretään opintovastaava Jonnan käsiteltäväksi. 
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Palaute 2: 
 
Hei, haluaisin nostaa esiin asian mitä olen jo hetken miettinyt. Mielestäni maon tiedotus ei ole viime aikoina ollut 
kovin toimivaa. Miksi tapahtumista annetaan infoa niin myöhään ja infoa ei myöskään aina jaeta riittävän laajasti? Itse 
en esimerkiksi juurikaan telegrammia käytä ja mielestäni on harmi, että infoa liittyen tapahtumiin saatetaan esim 
jakaa vain siellä, eikä esim spostilla tai "virallisemmissa" tapahtumissa esim. fb. 
 
Palaute 3: 
 
Moi, sitä vaan mietin, että onko Telegram nykyään Maon virallinen tiedottamiskanava? Olisi kiva, että jos siellä 
tiedotetaan jostakin tapahtumasta (esim. nyt Kehärataralli), tieto tulisi vähintään myös tapahtuman fb-tapahtumaan. 
Luulisi, että nuo fb-tapahtumat ylipäätään ovat olemassa tiedottamisen takia. Tästä voisi olla joku linjaus, niin tietäisi 
mitä kanavaa täytyy jatkossa seurata. 
 
Palaute 4: 
 
Tästä on jo aikaisemminkin puhuttu, mutta MaO:n tapahtumien viestintään pitäisi oikeesti panostaa. Chatit on vähän 
kökkö viestintäkanava, spammi siellä on ikävää, eikä esim. yhteistä Telegrammia luotu viralliseksi viestintäkanavaksi, 
vaan matalan kynnyksen keskusteluun ym. meemien lähettelyyn. Fb-tapahtumissa viestiminen on jäänyt aika vähälle, 
ja semmosta yleistä hypetystä vois harrastaa paljon enemmän! Ja muistutella myös fb/sähköpostissa 
ilmottautumisdediksistä sun muista. Ymmärrän, että Facebook on monelle menneen ajan somekanava, ja jos koetaan, 
että se ei alustana enää ole niin hyödyllinen, niin sitten pitää keksiä joku muu toimiva ratkaisu tapahtumien 
mainontaan. Muistakaa jokatapauksessa kuitenkin laittaa vähintään sähköpostilistalle kattavat infot!! 
 
Hallitus vastaa palautteisiin 2, 3 ja 4: 
Kaikista kevään tapahtumista on viestitty sekä Facebookissa että sähköpostilla. Lisäksi Telegramin ja WhatsAppin 
kautta on lähetetty muistutuksia ja lisäinfoja. Hallitus päättää muistuttaa MaO:n eri viestintä kanavista, lisäksi 
toistaiseksi lopetetaan tapahtumaviestintä MaO:n Telegram-ryhmässä. 
Kiitos palautteista! 
 
Palataan kohtaan 8.  

 
10. Vastaavat 
Jonna, opintovastaava: Hyvää kuuluu, maisteriohjelman moduulijuttuja. 
Rosa, huvipäällikkö: Vujuja stressataan, mutta kivaa kun ne on pian. 
Sarianna, tutor- ja EGEA-vastaava: Hei, kuuluu ihan ok. Korona jännittelyä. Tuutorivalinnat on tehty.  
Leo, taloudenhoitaja ja tilamestari: On päässyt tekemään kirjanpitoa. Vujuille on hommattu juomia. Virossakin on 
käyty. Kevätsaunakin tulossa. 
Aapo, liikunta- ja retkivastaava: on menossa ekoihin teekkaribileisiin tänään. Kumaretki on tulossa. Reippailijat voitti 
tänä futsalissa ja säbässä. 
Siiri, varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava: Unohti viime viikolla että on vpj. Enää kaksi juttua niin on kandi. 
Tiitu, sihteeri ja yhdenvertaisuusvastaava: Koulujutut luistaa. Ihanaa, kun on haalarit vihdoin. Sihteerihommissa on 
skarpattavaa. 
Elias, puheenjohtaja: Eilen suuri puheenjohtajaseminaari: kaljalla siis. Härkä on ollut juttu kuulemma vuodesta 2009 
alkaen. Avaimet on edelleen hukassa. Elias voi maksaa sata euroa avaimista. Puhe vujuille ei ole vielä valmis. 
Ilari, työelämävastaava: Hommii. Töitä. Tykittää gissii. Kiitos. 
Heta, keittiömestari ja hyvinvointivastaava: Odottaa äitiä viemään roskat. Mökkihöperyys iskee, koska korona. 
Paola, kv- ja yhdenvertaisuusvastaava: Viranpuolesta pitää varata Klusse ensi kuulle. Tullaan käymään yv-kysely läpi. 
Koira on kylässä. Odottaa vujuja. 
Lotta, somevastaava: Speksiin kaikki jee. 
Maria, Matlu-vastaava: Menee hyvin. Viime aikoina on opiskellut minimejä. Vaikea motivoitua. Limeksen vujut on työn 
alla. 



Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen laitos 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  4(6) 

 

 

 
Sirkku, kulttuurivastaava: Esseitä on pitänyt kirjoitella. Kulttuurikaverit saatiin Telegrammiin. Ohjelmaa suunnitteilla. 
Riina, Mantun päätoimittaja: Mantu etenee, mutta korona painaa. Seeti hoitaa. Kandia ja mitä näitä nyt on. Kiitos. 
 

 
11. Tapahtumat 
11.1 Menneet tapahtumat: Laskiaisrieha 1.3. (osallistujia 35), Laskuhumala 1.3. (osallistujia 22), Haalaribileet ja 
kehärataralli 5.3. (osallistujia 50+53=103) 
 
11.2 51v. vuosijuhla 12.3. 

Vujut on tulossa. Rosalla on kriisi. 

11.3 Sillis 13.3. 

Tulossa. Medium kriisi Rosalla. 

11.4 Vasaran vujut 12.3.  

Kortti on tulossa Tiitulta. 

11.5 Kevätsauna 15.3. 

Tulossa on. Huomenna menee ilmoittautuminen kiinni. 

11.6 Maanmittarikillan vujut 18.3. 

Lahja on suunniteltu.  

11.7 Kevätseminaari Tvärminnessä 19.–20.3. 

On tulossa. 

11.8 MaO:n yhteislähtö Kumpulan Speksiin 20.3. 

On tulossa. 

11.9 Haalarimerkkiompelu 22.3. 

Järjestetään Klusterilla. Ehdotettiin merkkimyyntiä merkkiompelutapahtumaan. 

11.10 KOOMA 24.–26.3. 

On tulossa. 

11.11 Kulttuurimaantieteen retki 31.3.–3.4.  

Aapo on maksellut majoituksia. Retken hinta on vielä epäselvä. Bussi ja laiva on hoidettu. Hyvää on tulossa. Tänä 

vuonna ennätysmäärä osallistujia: 61.  

11.12 Pikkulaskiainen 7.4.  

On tulossa. 

11.13 Aktiiviappro 

Järjestetään huhtikuussa. Tehdään Doodle ajankohdasta. 
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11.14 Opintopalautteen purku 

Purku on tulossa, mutta päivämäärää ei ole vielä. 

11.15 Helsinginkadun appro 20.4. & 21.4.   

21.3. kello 14.00 alkaa lipunmyynti. Bileinsinöörien järjestämä tapahtuma Kalliossa. Huvipäälliköt ottavat koppia. 

11.16 Mittarisitsit 21.4. 

Huvipäälliköt vastuussa. 

11.17 Vappu 

Kjyv  

Tarvitaan rastinpitäjiä. 

Maolympialaiset 

Lauantaina 23.4., Liikuntavastaavien vastuulla. 

 Vappuaaton baarikierros 

Huvipäälliköiden vastuulla. 

 Vappureha  

Tulossa. 

Megaspora 

Tulossa. 

11.18 Käytävävohvelit 

Alustavasti päivämääränä 20.4. 

11.19 Lammi-viikonloppu 13.–15.5. 

Vanhojen tilamestareiden vastuulla. 

11.20 Suursitsit 28.5  

Paikkoja saatiin 120 ja 70 haalarimerkkiä. 

11.21 MaO x Resonanssi –tapahtuma 

Pyritään järjestämään huhtikuussa. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 
12.1. Pienhankkeiden tuki  
Tiedekunnalta on haettavissa tukea oppimisen ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Hakemuksessa pitää tehdä pieni 
selvitys rahoituskohteesta. Järjestetään dokumentti, johon voi jakaa hankeideoita. 
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12.2. Ajankohtaiset EGEA-asiat 
EGEA:ssa on käyty keskustelua Ukrainan ja sen jaostojen tukemisesta. EGEA:ssa on käyty keskustelua myös EGEA:n 
yhteyksistä Venäjälle. EGEA Helsinkiä on pyydetty allekirjoittamaan vetoomus, joka lopettaisi yhteistyön sotaan 
kytkeytyvien tahojen kanssa. Yhteistyön lopettamisesta venäläisten jaostojen kanssa ei ole ollut puhetta. 
On tullut kyselyä, halutaanko hostata Contact person training -tapahtumaa. 
Zagrebilaiset vierailivat Helsingissä onnistuneesti. 
22–23.3. on mahdollisuus mennä kestävyyskonferenssiin Bergeniin. Kiinnostuneet saavat ilmoittautua 13.3. 
mennessä. 
 
12.3. Lahjoituksia Ukrainaan 
Sohville voi tuoda lahjoitettavaa tavaraa Ukrainaan. Vivi organisoi lahjoituksien vientiä Kattilahalliin. Lisätietoa on 
tulossa. 
 
Tässä välissä: 
Muistutellaan, että tapahtumiin osallistutaan terveenä. 
 
MaO:n maskotille on valittu nimeksi Mapsu 46,6 % äänestysosuudella. Mapsusta on tulossa haalarimerkki. 
 
13. MiSo 
-Päätettiin kokeilla olla laittamatta tapahtumainfoja MaO:n Telegram ryhmään (kaikki)  
-Kortti geologeille ennen vujuja (Tiitu)  
-Mantsan kurssilukupiirien suunnittelu ja sopivan alustan valitseminen (Elias ja Jonna)  
-Englanninkielisen tapahtuman suunnittelu (Paola)  
-Ruotsin- ja englanninkielisen sisällön suunnittelu MaO:n nettisivuille (Elias ja Paola)  
 
14. Kiitokset 
Kiitos Siirille kokoustarjoiluista.  
Laskiainen oli kiva. 
Ratamestari hoiti hienosti Kehäratarallin. Haalaribileet olivat legendaariset. 
Hienoja juttuja tulossa.  
Kiitos myös näkymättömästä työstä. 
 
15. Kokousnostot 
-MaO:n maskotin nimeksi on päätetty äänestyksessä Mapsu! <3  
-Vujut ovat tulossa tällä viikolla (huomenna). Hauskoja vujuja kaikille!  
-MaO kerää ideoita pienhankkeiden tuen hakua varten. Ideointiväylä ehdotuksille on tulossa.  
 
16. Seuraavat kokoukset 
16.1 HalKo 
Maanantaina 21.3. kello 17.00 Klusterilla. 
 
17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.18. 
 


