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Viran kuvaus lyhyesti:

Retkivastaava järjestää MaO:n vuosittaiset retket, eli kulttuurimaantieteen retken
(ulkomaille) keväällä sekä luonnonmaantieteen retken syksyllä. Lisäksi yhtenä
suosittuna retkenä on ollut vaellusretki (loppukesästä). Aiemmin on ollut myös
aluetieteen retki,  jota ei tosin viime vuosina ole järjestetty. Retkivastaavana voi toimia
yksin, mutta  etenkin kulttuurimaantieteen retken järjestelyt voi olla helpompi hoitaa
kahden tai kolmen vastaavan voimin. Tässä tehtävässä oppii paljon ryhmänohjaus-,
tiedotus- ja  organisointitaitoja. Onnistuneesti järjestetystä retkestä saa myös yleensä
paljon hyvää  palautetta, joka on siten palkitsevaa.

Velvollisuudet:

Järjestettävät tapahtumat (ja suositeltu
ajankohta):

Kulttuurimaantieteen retki
(huhtikuussa)

Kulttuurimaantieteenretki on suuntautunut yleensä johonkin kohtuullisen helposti
saavutettavaan kaupunkiin Suomen naapurimaissa. Reissu on ollut yleensä ns.
pidennetty viikonloppu  eli 4-5 vrk.

Retki on suunnattu erityisesti fukseille, mutta 50 paikasta yleensä noin kolmannes on
täytetty vanhemmilla opiskelijoilla. Vuonna 2022 ilmoittautuminen oli avoinna kaikille.

Vaellusretki
(elokuussa)

Vaellusretki on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2016. Kaikki tähänastiset
retket on tehty Lappiin henkilöautoilla. Retken kesto on ollut 6-7 päivää ja
osallistujia on ollut 9,  13 , 12, 14, 18. Vuonna 2021 osa porukasta kulki Lappiin
julkisilla.

Luonnonmaantieteen retki (syyskuun
lopussa)

Luonnonmaantieteen retki on tilausbussilla vedettävä puolipäiväretki lähialueiden
kiinnostaviin luonnonmaantieteellisiin kohteisiin. Osallistujamäärä on vaihdellut



välillä  20-50. Retkelle kannattaa kysyä mukaan joku luonnonmaantieteestä
kiinnostunut vanhempi opiskelija.

Aluetieteen retki
(syksyllä?)

Tätä retkeä ei ole järjestetty muutamaan vuoteen, mutta sellaiselle voisi hyvinkin olla
kysyntää.

Luonnonmaantieteen retken tavoin se on puolipäiväretki pääkaupunkiseudulla. Aluetieteen
retki on usein tehty pääkaupunkiseudun sisällä (mm. Lauttasaari, Pihlajamäki). Jos
retkivastaavilta löytyy kunnianhimoa retken elvyyttämiseen, kannattaa kysellä vinkkejä
henkilökunnalta (tai tosi vanhoilta retkivastaavilta).

Näiden vuosittaisten retkien lisäksi retkivastaavat voivat toki halutessaan järjestää
omatoimisesti myös muita retkiä mantsalaisille! Viime vuosina on järjestetty muun
muassa sieniretkiä sekä tähtiretkiä.

Muut
velvollisuudet:

Retkivastaavan virkaan kuuluu osallistuminen kuukausikokouksiin. Mikäli
vastaavia on kaksi tai useampi, riittää että yksi osallistuu.

Extra retket:

Vuosina 2020 - ja 2022 on järjestetty
lisäksi muutama matalan kynnyksen
lähiretki. Näiden järkkääminen ei vaadi
paljoa työtä.

Sieniretki (lokakuu):

Sieniretkellä mennään sienestämään.
Hyväksi todettu paikka on Sipoonkorven
kansallispuisto, jonne voidaan tehdä
yhteislähtö Vantaan Kuusijärveltä.
Kuusijärvelle päsee helposti julkisilla ja
retken jälkeen on
saunomismahdollisuus. Retki kannattaa
järjestää arkipäivänä iltapäivästä, siten
että valoa kuitenkin riittää.

Tähtiretki (loka-marraskuu)

Tähtiretkellä ollaan menty
Suomenlinnaan yöllä katsomaan
tähtitaivasta. Retki kannattaa järjestää
arkena illalla esim 19:00 eteenpäin.



Paikalle voi järjestää esim
kaakaotarjoilun. Tärkeää että on kirkas
taivas ja ettei kuu valaise liikaa. Vuonna
2020 retkelle oli opas tähtitiedeyhdistys
ursalta. Jos oppaan haluaa jatkossa,
joutuu siitä todennäköisesti
maksamaan.

Hyvä
tietää:

Kevään Kumaretken tarkoituksena on pitää hauskaa yhdessä MaO-porukalla, samalla
tutustuen vieraan maan kulttuuriin ja maantieteeseen. Opiskelijoiden toiveita on
kuunneltu  retkikohteen valitsemisessa. Retken sisällön ja järjestelyiden suunnittelu
sekä toteutus on  retkivastaavan pääasiallinen tehtävä. Järjestettäviin asioihin kuuluu
tiedottaminen, ilmoittautuminen,  budjetointi, kuljetus, majoitus, mahdollisten viisumien
hankinta ja hieman yhteisiä ryhmäaktiviteettejä (kaupunkikierros, pubikierros yms.).
Järjestettävistä retkistä kumaretki vie eniten aikaa, ja  tästä syystä retkivastaavia voi
(/kannattaa) olla kaksi/kolme. Retken suunnittelu on hyvä aloittaa tammikuussa heti
joulutauon jälkeen. Retken suunnitteluun on apuna erillinen ohjelista, ja vanhoilta
retkivastaavilta voi aina kysyä vinkkejä.

Aiempia kumaretkikohteita: Kaunas -(22) Kaunas, (retki jouduttiin perumaan koronan takia
,-20) Minsk -(19),  Vilna (-18), Pietari (-17), Gdansk (-16), Tallinna (-15) ,Riika (-14), Vilna
(-13), Riika (-12), Tartto (-11), Vilna (-10), Riika (-09), Pietari
(-08).

Vaellusretki on huomattavasti pienemmän osallistujamäärän retki ja siksi ollut helppo
tehtävä retkivastaavalle, sillä tehtäväksi jää lähinnä kohteen päättäminen,
reittisuunnitelma ja porukan kasaaminen ilmoittautumislomakkeella. Muut järjestelyt
hoituvat paljolti yhteisillä päätöksillä. Jos vaellushommat eivät ole lähellä sydäntä,
kannattaa asia ottaa hyvissä ajoin esille kuukausikokouksessa, jotta joku muu voisi
ehkä ottaa retken järjestelyt hoidettavakseen.  Kuitenkin vaellusretken voi suunnitella
myös ilman vankkaa eräkokemusta, ja retkivastaavilla on valta  suunnitella vaelluksen
haastavuus haluamakseen.

Aiempia vaellusretkiä: Lemmenjoki (-22), Urho Kekkosen kansallispuisto (-21),
Hetta-Pallas (-20),  Lemmenjoki (-19), Urho Kekkosen kansallispuisto (-18), Kevon
kanjoni (-17), Hetta Pallas (-16)

Lumaretken (ja aluetieteen retken) tarkoitus on esitellä
pääainesuuntautumisvaihtoehtoja uusille

fukseille, eli tuoda alan näkökulmaa arkipäivän asioihin ja ilmiöihin. Näilläkin retkillä
pääpaino on kuitenkin mukavalla yhdessäololla. Syksyn retkissä vastaavan



tehtävänä on pääasiassa  varata bussi ja hankkia retkille vetäjät (perinteisesti
vanhemmista opiskelijoista, mutta retket voi toki  vetää
myös itse jos haluaa). Osasto on perinteisesti maksanut lumaretken kuljetukset, ja retki on ollut
osallistujille ilmainen. Luonnollisesti myös retkestä tiedottaminen ja osallistujien haaliminen on
retkivastaavan  hommia, mutta tässä kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä myös
tuutoreiden kanssa. Lumaretkillä  ollaan käyty mm: Itä-Helsinki, Espoo, Pihlajamäki, Lahti,
Kirkkonummi, Hyvinkää.


