
KULTTUURIVASTAAVAN TESTAMENTTI

21.11.2022

Kulttuurivastaavat 2022: Sirkku Pieniniemi, Ilari Leino, Helmi Savolainen, Nelli Vasse, Heta Ikonen

Viran kuvaus lyhyesti:

Kulttuurivastaavan tehtävänä on järjestää perinteisten juhlimismenojen rinnalle
kulttuurielämyksiä, kuten teatteri-, näyttely-, tai elokuvailtoja, kuitenkin vastaavan oman
harkinnan mukaan. Lisäksi Kumpulan speksiin järjestetään ekskursio. Kulttuurivastaavan virassa
on todella vapaat kädet ja siinä pääsee järjestämään käytännössä mitä tahansa, jos se liittyy
jollain tasolla kulttuuriin.

Virkaan kuuluvat velvollisuudet:

• Kuukausikokouksiin osallistuminen
• Kumpulan Speksin lippujen koordinointi MaO:n jäsenille
• Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen (MaO:n sähköpostilista ja

Facebook sekä epäviralliset Extemporesti kulturellit MaOlaiset- Facebook ja
Kulttuurikaverit- Telegram)

• Ideaalisti kaksi tapahtumaa tai vierailua per lukukausi, saa järjestää myös enemmän!

Tapahtumat (esimerkkejä):

• Kumpulan speksin lippujen hankkiminen. Kartoitetaan e-lomakkeella halukkaiden lipun
ostajien määrä. Otetaan yhteys speksin taloudenhoitajaan ja laskutetaan ainejärjestöltä.
Tai ostetaan liput itse ja laskutetaan itse ainejärjestöltä.

• Muut kulttuurivierailut. Bongataan esimerkiksi ilmaisen sisäänpääsyn päiviä museoihin ja
mielenkiintoisia näyttelyitä ja järjestetään matalan kynnyksen ekskursioita kiinnostuneille •
TV lähetysten/ visailujen/ stand up ’in seuraaminen, ilmoittautuminen on helppoa ja
katsomoon otetaan usein mielellään myös ryhmiä.
• Kulttuurimaantieteen retkellä retkivastaavien kanssa yhteistyötä; museoekskursio
kohteessa.
• Yhteistyö myös muiden ainejärjestöjen kanssa on suositeltavaa. Esimerkiksi vuosien 2021
ja 2022 syksyllä järjestettiin maanmittareiden kanssa MK x MaO MaOlausilta (maalausilta) •
Kirjakerho, leffailta jne.
• Myös monikielisyys on kulttuuria, ja esimerkiksi vaihtarien kanssa voi järjestää kielikahvila

- toimintaa
Vuonna 2022 järjestetyt tapahtumat:



Kevät:
Kumpulan speksi (maaliskuu)
Museokäynti Amos Rexiin (huhtikuu)
Kirjakerho (huhtikuu)
Metropolian Big Band - keikkaexcu (toukokuu)

Syksy:
Leffailta klussella (lokakuu)
MaOlausilta yhteistyössä Maanmittarikillan kanssa (tulossa joulukuussa)
Joululaulu -esityksen vierailu (tulossa joulukuussa)
Museokäynti (tulossa ehkä joulukuussa)
Kirjakerho (tulossa ehkä joulukuussa)

Virkaan kuuluva omaisuus:

• Pieni budjetti esim. naposteltavien hankkimiseen tai muuhun toimintaan on mahdollista
korvata, jos hallitus puoltaa. Vuotuinen budjetti kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Vuoden katsaus ja vinkit seuraajille:

Vuonna 2022 Covid-19 pandemia vihdoin väistyi kulttuuririentojen tieltä ja kulttuurivastaavat
pääsivät tosi toimiin. Pääsimme kahden vuoden odotuksen jälkeen Kumpulan speksiin (tämä on
yleensä ollut hitti ja katsomo onkin täyttynyt mantsalaisista). Vuonna 2021 perustettua MaO:n
kirjakerhoa jatkettiin. Kirjakerho on ollut pidetty ja sen tapaamiskerrat riippuvat ainejärjestömme
lukutoukkien innokkuudesta. Kirjakerhossa on yleensä valittu joku teema (esim. kirja jonka on
kirjoittanut ei-länsimaalainen), josta ollaan sitten keskusteltu yhdessä teehetken äärellä.

Järjestimme niin ikään vierailun Amos Rexiin ja Metropolian Big Bandin keikalle. Klusterilla
järjestimme rennon popcornin tuoksuisen elokuvaillan. Syksyn kohokohta on MaO x MK
maolausilta, jossa päästään maalaamaan ja nauttimaan vivahteikkaista viineistä yhdessä
maanmittarien kanssa.

Kulttuurivastaavien tehtävät ovat hyvin joustavia ja tilanteeseen mukautuvia. Tapahtumia voi
järjestää niin fyysisinä tapaamisina kuin netin välityksellä. Kulttuuritapahtumat voivat olla lähes mitä
tahansa, ja siksi suosittelemme järjestämään ainakin osan tapahtumista täysin alkoholittomina
(esimerkiksi kirjakerho, leffailta ja museovierailut ovat olleet tällaisia).



Tapahtumien järjestämisessä saa käyttää omaa luovuutta ja kiinnostuksen kohteita. Tavoitteena on
järjestää vähintään kaksi tapahtumaa per lukukausi. Eli keväällä speksin lisäksi yksi muu
tapahtuma ja syksyllä kaksi toista tapahtumaa. Vuonna 2022 meitä oli ennätykselliset 5
kulttuurivastaavaa, jonka vuoksi pystyimme järjestämään tätä enemmän tapahtumia. Siksi virkaan
sopiikin mieluummin useampi kuin yksi viranhaltija, jotta tapahtumien järjestämisessä on enemmän
lisäkäsiä.

Virassa voi tehdä yhteistyötä muiden virkojen ja ainejärjestöjen kanssa. Virka ei ole erityisen aikaa
vievä ja se sopii fuksista vanhuksiin! Kulttuurimenoista kysellään ja tiedotetaan kahdella
epävirallisella kanavalla: Extemporesti kulturellit MaOlaiset - Facebook ryhmä sekä Kulttuurikaverit
- telegram, joista telegram on ollut hieman aktiivisempi. Nämä ovat matalan kynnyksen ryhmiä
joissa ovat kaikki vapaita kysymään seuraa kulttuuririentoihin ja mainostamaan kulttuurimenoja.
Tätä kannattaakin aina silloin tällöin mainostaa opiskelijoille.

Eipä kai muuta! Kiitos ja hei :-)


