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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Patola 

AIKA: 23.5.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ:  

Elias Hirvikoski 

Leo Mäklin  

Aapo Keinänen 

Rosa Selenius 

Heta Suutari 

Siiri Saloranta 

Eeva Raki 

Tapio Turpeinen 

Mikko Kangasmaa 

Sarianna Waldén 

Olivia Timisjärvi 

Sirkku Pieniniemi 

Ilari Leino 

Jonna Rönn 

Tia-Maria Liljeroos, saapui kohdassa 7. 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 19.11. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään esityslistaan kohdat 11.13 Irtokarkkihyvinvointi-ilta ja 11.14 Opintoinfot. 
Hyväksytään esityslista lisäyksineen. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (HalKo 25.4.). 
 
5. MiSo 
Symbioosille kortti ja lahja (Aapo ja Elias) Tulossa. 
Back to Klusteri (Siiri ja Jonna) Tulossa. 
Haalarimerkkien tilaus (Leo) Tilattu. 
Kooman TEK-sponssi (Leo ja Elias) Laskutettu ja rahat tulleet.  
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6. Ilmoitusasiat 
6.1.Uudet jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 
 
6.2 Klusterin käyttökiellon päättyminen 
Klusterin käyttökielto päättyy tänään 23.5.2022.  
 
6.3 HYYn toiminta-avustus  
HYY on myöntänyt MaO:lle 1400 euron verran toiminta-avustusta.  
 
6.4 Tiedekunnan pienhankkeiden tuki  
MaO haki neljään tarkoitukseen tukea ja sai sitä kahteen: Tvärminnen aktiiviseminaariin saatiin 800 euroa ja 
maskottiin 60 euroa. Lammi-viikonloppuun ja Reippailijoiden toimintaan ei saatu avustusta. 
 
6.5 Uuden ylioppilastalon hissin remontti  
Uusi ylioppilastalo on poissa järjestöjen käytöstä purkutöiden ja remontin takia. Tästä syystä ensi syksyn 
Alina-vuorojen jakoa ei ole vielä tullut. Hissi saadaan todennäköisesti käyttöön tammikuussa 2023. 
Tarkemmat tilankäyttöasiat selviävät lähempänä syksyä. Alina-sali ei kuitenkaan välttämättä ole käytössä 
syksyllä.  
 
6.6 Pikku-Mantu ja hallitusesittelyt 
Heta ottaa hoidettavakseen hallitusesittelyt Pikku-Mantuun. 
 
7. Posti 
Postia on tullut: useita kortteja ulkomailta sekä kotimaasta. 
 
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
MaO:n tilillä on 3344,88 euroa. 
 
8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tila on hyvä.  
 
Tässä välissä: 
Hyväksytään Hetan kuitittomat kulukorvaukset 34,41 euroa (laskiasruuat), 10,84 euroa ja 14,22 euroa 
(kokouseväät). 
 
8.3 Kahvimaksut  
Leo on vienyt uudet kahvilistat sohville. Pohditaan kahvin hinnan nostoa. 
 
9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
Ei palautteita. Laittakaa palautetta! 
 
10. Vastaavat 
Ympäristövastaava Tapio: Viran puolesta hiljaista. Kesä kuluu harkan merkeissä. Haluaa kiittää kaikkia ja 
erityisesti kolleegaa Oliviaa. 
Ympäristövastaava Olivia: Odottaa syksyä innolla, erityisesti tuutorointia. Lammi oli jees. Siellä ei tarvinnut 
opiskella. 
Huvipäällikkö Eeva: Selvitty keväästä. Suursitsit on tulossa. On ollut hauskaa. 
Kulttuurivastaava Sirkku: Hei. Tänä keväänä kivasti saatiin tehtyä kulttuurijuttuja. Kesällekin tulossa juttuja. 
IT-vastaava Mikko: Sähköpostilistojen roskapostit ovat ottaneet uusia otsikkotyylejä. Kandi on lähetetty 
eteenpäin. Ablodeja. 
 
 
Sihteeri ja yv-vastaava Tiitu: Kiva, kun on kesä. Myös kiva saada vähän lomaa ainejärjestöhommista. 
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Varapuheenjohtaja ja yv-vastaava Siiri: Tänään oli ensimmäinen työpäivä. Vaikuttaa rennolta. Toivottavasti 
sää on rauhallinen. 
Tuutori- ja EGEA-vastaava Sarianna: Tuutorihommat on lähtemässä rullaamaan. Ryhmäydytään 
viikonloppuna Hangossa. Omassa elämässä stressaa, mutta selvitään. Keskiviikkona on EGEA-piknik. 
Tulkaa rohkeasti. Pitää opetella kesän aikana lukemaan Facebook-viestejä. 
Opintovastaava Jonna: Pian on opintopalautteen purku, maisteri-info ja kandi-info. Viikonloppuna pääsi kiinni 
akateemisiin perinteisiin. 
Työelämä- ja kulttuurivastaava Ilari: En ole menossa töihin, työelämästä ei tietoakaan. Henkilökohtaista 
kuntouttavaa toimintaa. Ihan hyvin menee. Lammi oli rutistus, mutta tässä seisoo. 
Keittiömestari ja hyvinvointivastaava Heta: Elämäni toimistorottani alkoi. Kiva saada kanssa viroista lomaa. 
Huvipäällikkö Rosa: Viranpuolesta kaikki aika paketissa. Vähän tulee ikäväkin ainejärjestöjuttuja. Lammi oli 
kiva. Kiva kun on kesäloma. 
Liikunta- ja retkivastaava Aapo: Lähdössä taas budjettimatkalle kaverin kanssa Kaunasiin. 
Mantsavaelluksesta kokoustetaan tällä viikolla. Vähän stressaa liikuntavuorojen hintojen takia. Unisport 
nostaa hintoja. Toimintaa tulossa myös kesälle. Kesällä toimii vapaaehtoisena meripelastajana. 
Taloudenhoitaja ja tilamestari Leo: Kauppiksessa kandin aloittamista. Kirjanpitoa pitäisi tehdä.  
Mantun päätoimittaja Riina: Toinen Mantu on valmistumassa. Kiva sää. Tuli töistä. 
Puheenjohtaja Elias: Kuuluu hyvää. Aloitti pääsykoevalvonnassa tänään. Oli tylsä työpäivä. Jonkun nimi 
työchatissä oli kakkapylly ja se oli hauskaa. Nyt on kesäfiilis. Eilen oli ensimmäinen kesäpäivä. Heta on eri 
mieltä: ensimmäinen kesäpäivä oli toissa päivänä. 
 
11. Tapahtumat 
11.1 Menneet tapahtumat: 11.14 Vappuviikko, Metropolia Big Bandin Finnhits –keikka 25.4. (osallistujia 41), 

Matlun Megaspora 26.4. (osallistujia 35), Vappu HopLop 27.4. (osallistujia 18), Kjyv 28.4. (osallistujia 27), 

Vappuaaton yhteiskuva & baarikierros 30.4. (osallistujia 116), Vappureha 30.4. (osallistujia 14), Vappupäivä 

1.5. (osallistujia 98), Käytävävohvelit 4.5. (osallistujia 80), Lammi-viikonloppu 13.–15.5. (osallistujia 78). 

11.2 EGEA:n piknik 25.5 

Kannattaa tulla. Ottakaa omat eväät mukaan, vaikka myös paikan päällä on hieman ruokaa Hietsussa. 

11.3 MaO goes back to Klusse 25.5.  

On avoin varaus isoon tilaan. Noudattakaa sääntöjä! 

11.4 Suursitsit 28.5. 

Jäljellä 20 paikkaa, joita saa mainostaa tutuille.  

11.5 MaO:n kesämökki 13.–19.6. 

Pidetään Laajasalossa Mankelipolulla. Saa tulla matalla kynnyksellä, vaikka vain lyhyemmäksi aikaa. Mitään 

erityistä ohjelmaa saunavuorojen lisäksi mökille ei ole vielä suunniteltu. 

11.6 MaO:n vaellus 

Eli mantsavaellus on suunnitteilla ja sen tiimoilta kokoustetaan tällä viikolla. Arvioitu järjestettäväksi 8–20.8. 

välillä. 

11.7 Kesäpäivä 

Pohditaan tilamestareille järjestettäväksi heinäkuulle. Ohjelmassa olisi rentoa yhdessäoloa ja flunkya. 

11.8 Kesäsauna 

Päätetään harkita järjestämistä. 

 

11.9 Kumpulan järjestöjen yhteinen piknik / kaljakellunta 
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Todennäköisesti pidetään 23.7. Hietaniemen rannalla. Mukaan järjestämään saa tulla!  

11.10 MaO:n kulttuurikesä 

- Seurasaaripäivä 

- Puistomaalaus 

Päiviä ei ole vielä päätetty.  

11.11 Fuksipiknik 26.8. 

On suunnitteilla. 

11.12 Avajaiskarnevaalit 

Järjestetään 15.9. 

11.13 Irtokarkki-ilta 

Siirretään kesäkuulle vedoten hyvinvointivastaavien omaan hyvinvointiin. 

11.14 Opintoinfot ja opintopalautteen purku 24.5. 

On tulossa huomenna.  

 
12. Muut esille tulevat asiat  
12.1 Dokumenttisarja aikamme kulttuuriskandaaleista/ Afrikan tähti  
Kuusiosainen tv-sarja on tulossa 2023 aikamme kulttuuriskandaaleista. Ylen kulttuuritoimittaja lähestyi 
sähköpostilla MaO:a taustahaastattelun toivossa. Viesti on lähetetty eteenpäin yliopistohenkilökunnalle, sillä 
asia koski laajemmin koko yliopistoa. Puheenjohtaja kävi puhelinkeskustelun toimittajan kanssa, jossa 
selvisi, että kuvauksia aloitetaan syksyllä ja toimitus toivoisi järjestöstä ihmisiä haastateltavaksi.  
 
Keskustellaan haastateltavaksi menemisen mahdollisuudesta. Pohditaan, että ainakin vanhaa hallitusta tulisi 
infota asiasta. Todetaan yhteisen pohdinnan olevan tärkeää ennen haastatteluja, jos tv-sarjaan lähdetään 
mukaan. Päätetään antaa tiedoksi toimitukselle, että asiaa ei edistetä MaO:n puolelta kesän aikana, mutta 
osallistumista tv-sarjaan harkitaan. Puheenjohtaja välittää tietoa kokouksen keskustelusta toimittajalle ja 
kysyy lisätietoja.  
 
12.2 SYY ry kannanotto opiskelijoiden velkaantumisesta 
MaO tekee yhteistyötä YKA:n (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry) kanssa, joten kannanotto annettiin 
jaettavaksi ainejärjestölle. Päätetään jakaa kannanottoa eteenpäin.  
 
Tässä välissä:  
Kuulumisia osastoneuvoston kokouksesta: On ideoitu osaston yhteisiä ruoka- ja juomailtoja, 
kommunikointiväylien lisäämistä henkilökunnan ja opiskelijoiden välille sekä harjoittelupaikkojen lisäämistä. 
MaO sai 50-vuotislahjaksi kakkuillan, joka voidaan järjestää esimerkiksi pizzailtana syksyllä.  
 
13. MiSo 
-Kesäpäivän suunnittelu ja järjestäminen (Tilamestarit, Leo) 
- Puheenjohtaja on yhteydessä Ylen kulttuuritoimitukseen tv-sarjan tiimoilta (Elias) 
-Pikku-Mantuun hallitusesittelyt (Heta) 
 
 
 
 
 
14. Kiitokset 
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Kiitos koronasta selviämisestä.  
On ollut ihana kevät hallituksen toiminnankin puolesta. 
Koko kevään on nautittu loistavista kokouseväistä, kiitos Heta! 
 
15. Kokousnostot 
-Kesälle on suunnitteilla tapahtumia, joten ainejärjestöjutuista ei tarvitse erkaantua täysin. Luvassa on muun 
muassa MaO:n kesäpäivä, mantsavaellus, kulttuuria ja urheilua. 
-Hyvää kesää kaikille! 
 
16. Seuraavat kokoukset 
16.1 HalKo 
Sovitaan ajankohta myöhemmin. 
 
17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.38. 
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