
Vuoden 2022 huvipäälliköt:

Rosa Selenius, Eeva Raki, Milja Mäki-Rahkola ja Kerttu Mäcklin :-)

HUVIPÄÄLLIKKÖ

Huvipäällikön virka on tiivistetysti tapahtumien järjestämistä ja niistä tiedottamista. Lisäksi varataan
Alina-vuoroja, suunnitellaan, nakitetaan ja toteutetaan esim. sitsejä, bileitä, approja ja kaikkea muuta
hauskaa! Olennaista virassa on myös tapahtumista tiedottaminen. MaO:n virallisia tiedotuskanavia
ovat sähköpostilista ja facebook-ryhmä. Huvipäällikön apuna toimivat huvityöryhmäläiset, ja
huvipäällikön erikoisalaa onkin lankojen käsissä pitäminen ja hommien delegoiminen. Huvipäällikön
virassa pääsee nopeasti sisälle ainejärjestötoiminnan ytimeen sekä pääsee vaikuttamaan siihen,
millainen ainejärjestö MaO on.

Tapahtumien yleisen järjestelyn lisäksi huvipäällikön virkaan kuuluu MaO:n kuukausikokouksissa
käyminen, ja hallituksessa olevan huvipäällikön virkaan toki myös hallituksen kokoukset. Lähes
jokaisessa kokouksessa käsitellään tärkeitä tuleviin tapahtumiin liittyviä asioita.

Huvipäälliköt osallistuvat myös Alina- ja Klusteri-koulutuksiin, sillä biletilat ja niiden käytännön
vinkit on paitsi hyvä tuntea läpikotaisin. Koulutukset ovat myös vaadittuja. Huvipäälliköt kannustavat
myös huvityöryhmäläisiä osallistumaan näihin koulutuksiin.

Myös Alina-vuorojen varaus on huvipäällikön tehtävä. Päivämäärät sovitaan etukäteen hallituksen
kanssa, jolloin huvipäällikön tehtäväksi jää täyttää nopeat varauslomakkeet netissä. Keväälle 2023
Alina-vuoro on varattu tällä hetkellä vuosijuhlille 4.3.

Huvityöryhmä muodostetaan vuosikokouksessa, ja sille on jo valmiina telegram-ryhmä, jonka
jäsenistö päivitetään ensi vuotta varten. Halutessaan voi käyttää myös whatsappia tai facebookia
Huvityöryhmää voi mainostaa kaikille ympäri vuoden, sillä siihen voi kuka vaan innokas liittyä
milloin vain!

Koska kaikkea asiaa on mahdotonta kirjoittaa virkatestamenttiin, kerromme uusille huvipäälliköille
tarkemmin kaikesta sitten perehdytyksessä ja aina tarpeen tullen tapahtumien lähestyessä!

Huvipäällikkö ei ole yksilöpesti, vaan huvipäälliköitä on hyvä valita vuosikokouksessa 2-4, ellei jopa
enemmän. Tänä vuonna meitä on ollut neljä, ja kaikille on kyllä riittänyt hommaa. Yksi
huvipäälliköistä kuuluu hallitukseen, mikäli puheenjohtajisto näin päättää.



Seuraavaksi lista huvipäällikön vastuualueelle kuuluvista tapahtumista aikajärjestyksessä. Vuoden
aikana tapahtuu yleensä ainakin:

Mittarisitsit. Maanmittarikillan kanssa yhteistyössä järjestetyt sitsit, vuorotellen Alinassa/muualla ja
Otaniemessä. Vuoden 2022 sitsit pidettiin meidän toimesta Alina-salissa. Huvipäälliköt ovat
yhteydessä mittareiden tapahtumavastaaviin, ja hoitavat mainostusta MaO:n puolella. Hoidettiin tää
viime vuonna niin, että tehtiin hyvissä ajoin whatsapp-ryhmä järkkääjien kesken ja jaettiin linkkiä
sitten huvityöryhmään, jotta saatiin halukkaita nakkeilijoita.

Laskiainen. Laskiaistapahtuma Ullanlinnanmäellä ja sen jälkeen jatkot. Jatkot ovat yleensä olleet
Matlun tms. järkkäämät bileet (Laskuhumala). Huvipäälliköllä ei ole paljon hommaa, lähinnä
mainostusta. MaOlla on oma koju, jossa keittiömestareiden loihtimaa ruokaa ja tilamestareiden
kaakaota maolaisille.

Vuosijuhlat. 52-vuotiaan MaO:n vuosijuhla järjestetään keväällä 2023 4.3. Alina-salissa.
Vuosijuhlien järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja aloittaa kannattaa nakkeilijoiden ja
halukkaiden apukäsien rekryämisestä. Vujuista (ja silliksestä) löytyy lisäinfoa, ohjeet, vanhoja
ilmoittautumislomakkeita yms aktiividrivesta, käykää kurkkaamassa!

Sillis. Sillis järjestetään vujuja seuraavana päivänä, eli sunnuntaina 5.3. Sillis pidetää yleensä melko
aikaisin, esim klo 12-17. Tarjoiluiksi ainakin skumppaa, appelsiinimehua ja jotakin syötävää. Sillistä
varten tulee hyvissä ajoin varata riittävän suuri juhlatila, jossa on saunomismahdollisuus.

Hesarin appro. Keväinen appro Helsinginkadun lähistön baareissa. Huvipäällikkö ostaa MaOlle
lippuja ja myy ne eteenpäin maolaisille. Lippuja tilataan 60-90, tarkka määrä sovitaan hallituksen
kanssa. Lippujen kanssa täytyy olla haukkana: ne myydään muutamassa minuutissa loppuun. Seuraa,
milloin liput tulevat myyntiin esim. tykkäämällä Hesarin appron sivusta Facebookissa tai seuraamalla
tapahtumaa Kide.Appissa. Maksata lasku taloudenhoitajalla. Sitovat ilmoittautumiset e-lomakkeella
tai vastaavalla. Lippujen jako hyvissä ajoin ennen appropäivää (niin pääset itsekin helpommalla).
Lippujen jako vain maksutodistetta vastaan, jotta maksuja ei tarvitse karhuta enää myöhemmin.

Vappu. Vujujen lisäksi yksi tärkeimmistä tapahtumista! Maon tapahtumia järjestetään kolmena
peräkkäisenä päivänä. Vappuviikolla on ohjelmaa monien eri tahojen, kuten Matlun järjestämänä.
Huvipäälliköiden kannattaa pysyä perillä myös näistä tapahtumista ja mainostaa niitä esimerkiksi
jakamalla fb-tapahtumia MaO:n facebookryhmään. Koska vappuna tapahtuu niin paljon, kannattaa
tehdä MaO:n vapusta oma fb-tapahtuma, jossa on tietoa kootusti ainakin vappuaaton ja vappupäivän
tapahtumat ja aikataulut.

Maon oman vapun kulku on jotakuinkin tällainen:



● Liikuntavastaavien urheilutapahtuma (viimeksi MaOlympialaiset) Ei välttämättä aina ihan
vappuaattoa edeltävänä päivänä.

● Vappuaatto: Yhteiskuva, Baarikierros, Mantan lakitus. Yleensä myös matlun järkkäämät
jatkot eli Vappureha. Käykää kurkkaamassa lisätietoa viime vuoden fb-tapahtumasta, mutta
alla vielä vähän lisäinfoa.

● Vappupäivä: Piknik Ullanlinnanmäellä. Päävetovastuu tilamestareilla ja keittiömestareilla,
mutta muistakaa tiedottaa ajoissa ja jakaa tarkka sijainti puistossa MaO:n ryhmiin. (Luntatkaa
karttakuva viime vuoden fb-postauksista.)

Aattona ohjelma alkaa kaikkien maolaisten yhteiskuvan ottamisella, johon tarvitaan valokuvaaja. Sen
jälkeen koittaa baarikierros, 3-4 baaria. Oljenkorsi on ollut eka baari, Mascot viimeinen. Mascotista
on perinteisesti vuokrattu yläkerta Maolle, ja siellä huvipäällikkö saa arpoa vappuskumppapullon
haluamallaan tavalla. Tätä ei kyllä viime vuonna tpoteutettu, mutta tehkää kuten parhaaksi näette! :)
Viime vuonna Oljenkorren ja Mascotin välissä oli hengailua Dallapén puistossa, mutta monet lähtivät
tässä välissä käymään syömässä / kotona. Kannatta pohtia, mikä on aikataulujen kannalta paras
ratkaisu ja voisiko Dallape-hengailun sijaan olla esim flunkypeli jossakin sopivassa paikassa.

Kaikkiin baareihin tulee soittaa etukäteen ja selvittää onko baari auki, ovatko haalarit ok ja
mahdollisesti varata Maolle tilaa. Oljenkorsi ei ole normaalisti auki aikaan, jolloin halutaan mennä
sinne, mutta he avaavat sen todennäköisesti mielellään kysyttäessä. Viime vuonna nämä hoitui
puhelimessa.

Kiertelijöille voi laatia kauniin kartan baarikierroksesta baareineen ja muine vapun
tapahtumapaikkoineen.

Baarikierrokselta siirrytään seuraamaan Havis Amandan lakitusta, ja sieltä puistoon etkoilemaan.
Puisto on perinteisesti ollut Ruttopuisto, jossa tilaa on ollut hyvin ja on myös todennäköisesti lähellä
jatkopaikkaa. Etkojen jälkeen jatkot, aiemmin ollut Matlun  järkkäämät bileet eli Vappureha.

Vapunpäivänä brunssi Ullanlinnanmäellä. Tilamestarit hoitavat paikan varaamisen ja keittiömestarit
tarjoilut.

Täyskaato. Lukuvuoden päättävät bileet, esim. puistohengailua + baarijatkot. Kannattaa suunnitella ja
mainostaa hyvissä ajoin! On yleensä ajoittunut Lammin jälkeiselle viikonlopulle.

Kesäpäivä. Kesä-heinäkuinen kokoontuminen Suomenlinnassa. Rentoa hengailua ja kesäkuulumisten
vaihtoa. Viime vuonna tilamestareiden järkkäämä, mutta yhteistyöhön kannustetaan.

Limeksen appro. Sama homma kuin Hesarin approjen kanssa!

Myy x MaO-sitsit. Järjestetty perinteisesti loppusyksystä. Sitsien järkkääminen oli vuonna 2022
MaOn vastuulla, mutta tänä vuonna pidettiin kaverisitsit koska Myy:n kalenteri oli syksyltä bookattu.
Sallittua myös pitää muiden järjestöjen kanssa! Pyytäkää kuitenkin Myyläisiä/muita nakkeilemaan.

Muita mahdollisia tapahtumia. Vaatii huvipäälliköltä vaihtelevasti enemmän tai vähemmän
hommaa, ei välttämättä yhtään mitään. Tänä vuonna on pidetty peli-ilta discordissa ja järkätty



loveposti ystävänpäivänä. Loveposti oli postilaatikko,jonne sai tiputella kivoja kirjeitä tai postikortteja
muille mantsalaisille. Tätä varten varattiin korttientekovälineitä sohville ja tiedotettiin facebookissa.
Huvipäälliköillä on perinteisten tapahtumien lisäksi varsin vapaat kädet toteuttaa juuri sellaisia
tapahtumia kuin tahtoo! Kanssaopiskelijat ovat kuitenkin aina kiitollisia, kun joku jaksaa järkätä
tapahtumia, pieniä taikka suuriakin. Ylimääräisistä tapahtumista ei kuitenkaan kannata ottaa stressiä,
vaan oman jaksamisen mukaan kannattaa mennä.

Näiden tapahtumien lisäksi huvipäällikön virkaan liittyy muistakin tapahtumista tiedottaminen,
esim. Matlun ja Limeksen tapahtumista. Jakakaa aktiivisesti tapahtumainfoja sähköpostilistalle ja
MaO ry -ryhmään, ja kutsukaa mantsalaisia tapahtumiin.

Vinkkejä:

Ilmoittautumiset tapahtumiin kannattaa hoitaa yliopiston e-lomakkeella tai jollakin vastaavalla. Tee
selväksi, jos ilmoittautuminen on sitova (eli mieltään ei enää saa muuttaa). Kaikkiin lomakkeisiin
laitetaan kohta ”Sitoudun maksamaan hinnan x €” niin, että kenellekään ei voi jäädä epäselväksi, että
ilmoittautumisen jälkeen pitää myös maksaa. Pian ilmoittautumisen jälkeen on hyvä laittaa
vahvistusviesti ja maksuohjeet sähköpostilla.

Käytä tiedotuksessa tärkeimmän kanavan eli Facebookin lisäksi aina myös tasa-arvoisesti
sähköpostia, sillä varsinkin vanhempien vuosikurssien opiskelijoilla ei välttämättä ole Facebookia.
Kaikki info on oltava myös englanniksi vaihtareita ajatellen, ettei kukaan tunne jäävänsä ulkopuolelle.
Myös sohvilla saa mainostaa, esim. julisteilla! Tiedotus on yksi huvipäällikön viran tärkeimmistä
jutuista. Kaikista tapahtumista kannattaa laittaa esitieto hyvissä ajoin, ja tasaisin väliajoin muistutella
ja tarkentaa infoa. Tiedotusta ei oikeasti voi olla liikaa, ihmiset on hajamielisiä. Spämmää vaan
kaikkia tapahtumia! POMMITUSTA VAAN! <3

Tiedottaminen tiivistetysti:

● Tiedota suomeksi ja englanniksi. (Myös ruotsiksi, jos mahdollista mut ei stressiä tästä)
● Virallisia tiedotuskanavia ovat MaO ry:n facebookryhmä ja sähköpostilista
● Tiedota ajoissa ja muistuttele harkinnan mukaan

Tapahtumaa kuin tapahtumaa järjestäessä pohjana käytetään aina Tapahtumanjärjestämisen
ABC:tä! Tästä tekstidokumentissa on tarkat ohjeet tapahtumien järjestämiseen ja tää löytyy myös
aktiividrivesta.

Moniin tapahtumiin liittyy perinteitä, joista useat juontuvat niin monen vuoden takaa, että nuoremmat
vuosikurssit eivät edes ole niistä tietoisia. Vanhuksia kannattaa kuunnella, mutta ei liikaa. Sinä olet
huvipäällikkö ja siten saat järjestää tapahtumat parhaaksi katsomallasi tavalla. Perinteiden
muuttaminen saattaa aiheuttaa joissakin ihmisissä ärsytystä, mutta toisaalta ei kaikkea voi tehdä
ikuisesti samalla tavalla vain siksi, että joskus niin on tehty. Parasta on, jos voi huomioida nuorempien
vuosikurssien uudet tuulet samalla kunnioittaen perinteitä.



Jos joskus mokaat, se ei ole maailmanloppu. Ainakin kannattaa muistaa, että kaikkia ei voi ikinä
miellyttää. Jos jotkut eivät ole ratkaisuusi tyytyväisiä, monet muut varmasti pitävät sitä hyvänä.

Ja muista myös, että jos hommaa tuntuu olevan liikaa, delegoi sitä rohkeasti eteenpäin. Tämän oppii
ainakin kantapään kautta. Huvipäällikön homma ei todellakaan ole hoitaa kaikkea itse! Apuna on
koko hallitus, huvityöryhmä ja muut aktiivit, etenkin tila- ja keittiömestarit! Heidän kanssaan
kannattaakin tehdä läheistä yhteistyötä yli omien virkarajojen, sillä hommat hoituvat sujuvasti
porukalla.

Tiedonkulku aktiivien välillä onkin ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää kertoa, mitä on suunnitellut, mitä
odottaa muilta, ja tiedottaa hyvissä ajoin kaikesta. Suunnittelu kannattaa alusta alkaen tehdä yhdessä
ja mahdollisimman avoimesti. Esimerkiksi Whatsappin sijaan asioista voi sopia MaOn hallitus ja
aktiivit –Facebook-ryhmässä, jolloin suunnitelmiin saa monipuolisempia näkökulmia ja varsinkin
mahdollista arvokasta tietoa vanhemmilta vuosikursseilta.

Huvipäällikön virka on vaativa mutta palkitseva: virkavuoden jälkeen sinulla on kokemusta vaikka
mistä, upeat organisointitaidot ja lukuisia uusia tuttavuuksia MaO:sta ja muista ainejärjestöistä!

Vanhoilta huviksilta saa aina kysyä mitä vain mieleen tulevaa matalalla kynnyksellä! Ota siis
rohkeasti yhteyttä meihin, eli Rosaan, Miljaan, Kerttuun tai Eevaan, me autetaan tosi mielellämme. <3


