
*Tilamestarin testamentti*

MaO:n tilamestarit Leo Mäklin, Camilla Johansson, Saara Aaltonen ja Heikki Paulamäki marraskuussa 2022

Viran kuvaus lyhyesti:

Tilamestarius on rento ja monilta osin vapaamuotoinen hallituspesti, jossa pääsee

pitämään hauskaa, matkustamaan sydämen kyllyydestä etelänaapuriin ja

suunnittelemaan sekä osallistumaan ainejärjestömme tapahtumiin. Spacemasterin

virassa et voi olla liian aktiivinen!

Avaruusmestaruus on näkyvä virka, ja vastuita tietenkin on. Niihin kuuluvat

esimerkiksi monipuolinen osallistuminen MaO:n tapahtumien järjestämiseen,

juomien hankkiminen juhliin ja bileiden sekä ihmisten viihtyvyydestä huolehtiminen.

Tietyt tapahtumat eivät muutu todeksi ilman tilamestarin inspiroivaa ohjausta ja

aloitteellisuutta. Tilamestari on yleensä fuksi ja tekee läheistä yhteistyötä

keittiömestarien ja huvipäällikön/huvipälliköiden kanssa.

Virkaan kuuluvat velvollisuudet

● Kuukausikokouksiin ja hallituksen kokouksiin osallistuminen. (Hallituslainen)

● Juomien hankkiminen bileisiin (viro,kauppa, tukku, Alko).

● Musiikista huolehtiminen bileissä (esim. MaO:n kajarin tuominen bileisiin ja siitä

huolehtiminen ja/tai Dj:nä toimiminen.)

● MaO:n lipusta huolehtiminen ja sen tuominen tapahtumiin.

● Klusterin kaappien pitäminen järjestyksessä ja niiden inventaariosta huolehtiminen.

● MaO: matkakaiuttimen säilytys ja tuominen tapahtumiin, joissa sitä tarvitaan.

● MaO:n klusterilla säilytettävien pressujen huolto/pesu tarvittaessa ja tapahtumiin

tuominen.

● Leppätalokomitean (klusterin) kokouksiin osallistuminen ja hallitukselle tarvittaessa

tiedottaminen.



● Sekä muita sekalaisia käytännön tehtäviä.

Virkaan kuuluvat tapahtumat

● MaO:n peli- ja leffaillat, 2-4 kertaa vuodessa. Ensisijaisesti alkoholittomiksi

tarkoitettuja hengailutapahtumia. Niitä voi järjestää missä vain, joskin klusteri on

toimivaksi todettu paikka. Illat voi järjestää yhteistyössä vaikka keittiömestarien

kanssa.

● Perinteisen Joulusaunan järjestäminen marras-joulukuussa. Perinteisesti

Joulusaunaan on kuulunut powerhour, jonka aikana katsotaan meemivideoita.

Lisäksi Joulusaunassa on tarjoiltu nugetteja, mutta nykyisen ympäristöohjelman

nojalla kananugetteja ei enää osteta, jos mahdollista.

● Ikimuistoisen Vapun järjestäminen

● Laskiaisten järkkäys yhdessä Keittiömestareiden kanssa. (Minttukaakaota ja pullaa)

● Tallinnan reissuja tarpeen mukaan. (lue. Kun juomat loppuu) Ota kaveri tai kaksi

mukaan.

● Lippu, kaiutin ja pressut tuodaan ainakin Vappupiknikille (kaikki), MaO:n

kesäpäivään (kaiutin, pressut), Täyskaatoon (kaiutin, pressut), Fuksipiknikille

(kaikki), Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen (lippu), sekä muihin tapahtumiin

tarvittaessa.

● TÄRKEÄ Spacemasterien osallistuminen mm. Vapun, fuksiaisten, fuksisitsien,

pikkujoulujen, laskiaisen, vuosijuhlien ynnä muiden MaO:n bileiden järjestämiseen

on niiden onnistumisen kannalta välttämätöntä.

● Kattosauna Sivistys täytyy varata joulusaunaa varten todella aikaisin, koska Sivistys

on suosittu tila ja se varataan nopeasti täyteen.

Vinkit seuraajalle

- Tee virasta itsesi näköinen, kaavoihin tai menneisiin tapoihin ei ole pakko

jähmettyä!



- Avaruusmestarien tehtäviin kuuluu paljon logistisia tehtäviä, joten ajokortti tai

ajokortillinen kaveri on aina eduksi.

- Teet itsellesi suuren palveluksen, jos pidät tarkkaa kirjaa siitä, mitä ja millä

summalla olet tuonut juomia Virosta/mistä tuotkaan. Muistamisessa auttaa

esimerkiksi Excel. Täydennä edeltäjien taulukoita ja jätä ne paremmassa kunnossa

kuin vastaanottaessasi ne. Näin homma pelittää myös jatkossa. Muista tehdä
tapahtumien juomalaskelmat ajoissa.

- Juomia säilytetään klusterilla Mao:n kaapissa/kaapeissa.

- Viking clubiin/Tallink Clubiin liittyminen on hyvin suotavaa!

- Tallinkilla ja Eckeröllä ostosristeilyt osoittautui aika käteviksi reissuiksi, kun aina ei

tee mieli viettää montaa tuntia Virossa. Pre-Order palvelu helpotti ostamista, kun sai

tilattua tuotteet ennen laivaan menoa ja tuotteet odottivat auton vieressä risteilyn

lopussa.

- Spotify Premium –tili on kätevä tunnelman ylläpitämiseksi tilanteessa kuin

tilanteessa.

- Klusterilta on myös mahdollisuus ostaa juomia halpaan hintaan, joten kannattaa

hyödyntää tätä mahdollisuutta, jos tulee äkillistä tarvetta juomamyynnille!

Tilamestareiden lukumäärä tulisi olla 3-4, joista yksi toimii ns. hallitustilamestarina

osallistuen hallituksen kokouksiin sekä yksi ns. klusterivastaavana osallistuen

klusterikokouksiin. Yksin voi olla aika raskasta hommia hoitaa, mutta määrän

kasvaessa tehokkuus voi kärsiä. Yhteistyö huvipäälliköiden ja keittiömestareiden

kanssa on välttämätöntä. Kun vastuu jakaantuu useammalle, on tekeminenkin

huomattavasti hauskempaa.

Tärkeästä roolistaan ja vastuista huolimatta tilamestarin homma ei ole sieltä

vakavimmasta päästä, ja hauskaa pääse pitämään niin paljon kuin sielu sietää. Pottina

opit toimimaan ainejärjestössä, opit hyödyllisiä organisointi ja delegaatiotaitoja sekä saat

lukuisia ystäviä muista ainejärjestön jäsenistä.

Mikäli tehtävistä ilmaantuu mitään kysymyksiä tai jostain aiheutuu murhetta ja
huolta, voit aina tulla kysymään meiltä neuvoa. Viettäkää tekin loistelias
Tilamestarivuosi ja muistakaa pitää hauskaa!



Tilamestarille hyödyllisiä osoitteita:

www.viinarannasta.ee

www.vikingline.fi

http://www.latvia.travel/fi

https://www.eckeroline.fi

https://shopping.tallink.com/fi/megastar/

http://www.viinarannasta.ee
http://www.vikingline.fi
http://www.latvia.travel/fi
https://www.eckeroline.fi
https://shopping.tallink.com/fi/megastar/

