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KUVAUS 

 

Työelämävastaavan tehtävä on toimia yhteyshenkilönä maantieteen opiskelijoiden ja alan 

yritysten, 

organisaatioiden, tutkijoiden, tieteellisten seurojen ja ammattiliittojen välillä. Tähän kuuluu 

MaO ry:n edustus ja suhteiden ylläpito näihin tahoihin, yhteistyö työelämäaiheisten 

tapahtumien järjestelyssä ja tiedotuksessa sekä mm. sponsorointisopimusten solmiminen ja 

niiden toteutumisesta huolehtiminen. 

Työelämävastaavien vastuulla olleita tapahtumia ovat esimerkiksi MaO:n työelämäilta, 

tutkimusiltama sekä yritysekskursiot. Tukea tehtäviin voi pyytää esimerkiksi alumni- ja 

ekskursiovastaavilta. 

Uudenkarhea työelämävastaavan virka perustettiin vuonna 2018 ja nyt sen toimintaa 

vakiinnutetaan. Tehtävä tarjoaa avarat mahdollisuudet luoda uutta ja asiapitoista sisältöä 

ainejärjestön toimintaan sekä oikotien tutustua maantieteen alaan työelämänäkökulmasta sekä 

siellä vaikuttaviin organisaatioihin ja henkilöihin! 

 

TOIMINTALOKI 2022 

● Sponsorisopimukset TEK, YKA, Loimu: Tammikuu! 

● GeoForum -yhteystyön pohdinta: Alkuvuosi 

● Tutkijailta yhdessä geologien kanssa: Osaston tutkimusryhmät esittäytyivät: Kevät 

● Jatko-opintoilta jatkoksi tutkijaillalle: Toteutui ajatuksen tasolla, tästä koppia! 

● Kesätyökatsaukset: kesätöiden esittelyä Instagramissa: Kesä 

● Kumpulan Potentiaali: mantsayritysten kerääminen:  

(syksy → normaalisti aloitettu jo alkuvuodesta) 

● GeoForum Summit-paikkatietomessujen työryhmä: Kevät-syksy 

● Työelämäilta GeoForumin ja ammattiliittojen kanssa: Syksy 

● Yhteistyö yritysvierailuista excu-vastaavan kanssa: Kevät-syksy 

 

 

TOIMINTALOKI 2021  

● Sponsorisopimukset TEK, YKA, Loimu (tammikuu!) 

● GeoForum -yhteystyön pohdinta 

● Paikkatietowebinaari CGI:n ja Poligoni ry:n kanssa (alkuvuosi) 

● LuMa-viikko: Instagram-esittelyt (kevät) 

● LuMa-ilta -webinaari Loimun ja Vasara ry:n kanssa (kevät) 



● Kesätyökatsaukset: kesätöiden esittelyä Instagramissa (kesä) 

● Vuosijuhlien sponsoreiden keruu (syksy) 

● Kumpulan Potentiaali: mantsayritysten kerääminen  

(syksy → normaalisti aloitettu jo alkuvuodesta) 

● Työelämäilta GeoForumin ja ammattiliittojen kanssa (syksy) 

● Kumpulan Potentiaali: Syksy 

 

TOIMINTALOKI 2020 

● Sponsorisopimukset: TEK, YKA & Loimu 

● Ekskursio Esrille 22.1. 

● Ekskursiopaikkojen kokoaminen 

● Yhteistyösopimusten ylläpito ja vaihtoehtoiset tavat 

 

TOIMINTALOKI 2019 

● Kumpulan Potentiaali – tapahtuman työryhmään liittyminen tammikuu 

● Ekskursio Helsingin kaupungille 24.1. 

● Ekskursio Paikkatietokeskukselle 28.3. 

● Liittoihin tutustumista 

● Työelämäillan suunnittelu ja kontaktointi elokuu 

● MaO:n työelämäilta 29.10. 

● Kumpulan Potentiaali 14.11. 

● Paikkatietomarkkinat 18.-19.11. 

● Ekskursioiden suunnittelua keväälle 

● Tulevan kauden sponsorisopimukset 

 

TOIMINTALOKI 2018 

● Kumpulan Potentiaali – tapahtuman työryhmään liittyminen tammikuu 

● Tapahtumien suunnittelu ja kontaktointi 

● MaO:n työelämäilta huhtikuun alku 

● MaO:n tutkimusiltama huhtikuun loppu 

● Geoinformatiikan tutkimuspäivät 4. – 5.5. 

● Kaupunkitutkimuksen päivät 3.- 4.5. 

● FOSS4G 8.5. 

● LUMA-päivät 24.5. 

● Maantieteen päivät 25. – 26.10. 

● Paikkatietomarkkinat 5.-6.11. 

● Kumpulan työelämätapahtuma Potentiaali 22.11. 

● Yritysekskursiot syyslukukaudella 

● Tulevan kauden sponsorisopimukset 


