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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 

PAIKKA: Geopiste 

AIKA: 21.11.2022 

LÄSNÄ: 

Tia-Maria Liljeroos 

Elias Hirvikoski 

Heta Suutari 

Siiri Saloranta 

Ilari Leino 

Sarianna Walden 

Leo Mäklin 

Ossi Hentunen 

Tytti Nyrönen 

Aapo Keinänen 

Lotta Mattila, poistui kohdassa 10.13 

Nelli Vasse 

Vilma Valto 

Tuuli Vallioja 

Siiri Laiho 

Anna Liljefors 

Rosa Selenius 

Antti Ryynänen, poistui kohdassa 10.13 

Jonna Rönn, saapui kohdassa 6.2. 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.05. 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohdat:  
8.4. Mantun Adobe –ohjelmat 
Hyväksytään esityslista lisäyksineen. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat (HalKo 28.10. ja KuKo 9.11.).  
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5. MiSo 
Hallituksen iltakoulun järjestäminen (Elias) hoidettu 
(Some)virkaesittelyjen vieminen maaliin (Siiri ja Elias) hoidettu 
Aktiivimökki (Siiri) hoidossa 
EGEA-sitsien työryhmän luominen (Sarianna) hoidettu 
 
6. Ilmoitusasiat§ 
6.1 Uudet jäsenet  
Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
6.2 MaO-paitojen kirjoitusvirhe  
Uudet MaO-paidat ovat saapuneet. Valitettavasti paitaan on päässyt lipsahtamaan kirjoitusvirhe. 
Sähköpostissa on lisätietoa, jos haluaa korjatun tekstin omaan paitaansa. 
6.3 Uudet Reippailija-liput ja 10 v. Reippailija-haalarimerkki 
Uusia Reippailija-juhlamerkkejä on tilattu 200 kappaletta ja hinnaksi on päätetty 4 euroa. Reippailijat saavat 
lahjoituksena Print Scorpio -yritykseltä kaksi Reippailija-lippua. Reippailija-gaala on tulossa 10.12. 
6.4. Virkatestamenttien päivitys  
Tiedot MaO:n viroista välittyvät testamenttien kautta eteenpäin. Muistakaa tehdä päivitetty virkatestamentti 
tänään valmiiksi Aktiivi-Driveen. 
 
7. Posti 
On tullut kaksi korttia. Kiitos postista! 
 
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
MaO:n tilillä on 7793,21 euroa. 
 
8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tila on hyvä. 
 
Tässä välissä: Hyväksytään Heta Suutarin edellisen kokouksen eväiden 13,63 euron suuruinen kuititon 
kulukorvaus. 
 
8.3 EGEA:n taloudellinen toimintamalli  
Puheenjohtaja ehdottaa, että EGEA:n ja MaO:n tilien yhdistymisen jälkeen MaO:n tilille siirtyneet EGEA:n 
varat jäisivät EGEA-vastaavien hallinnan alle. Näin pidettäisiin edelleen yllä esimerkiksi Excelillä selvyyttä 
EGEA:n ”erillisestä” varallisuudesta. EGEA:n aiemman varallisuuden lisäksi sillä on edelleen käytettävissä 
vuotuinen budjetoitu summa. 
Hyväksytään puheenjohtajan ehdotus. 
 
8.4. Mantun Adobe –ohjelmat 
Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 
9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
On tullut kolme palautetta: 
 
Palaute 1: Moi, terkkuja opintovastaavalle ja/tai opetushenkilökunnalle: mao-listallakin mainostettu Simon 
Michauxin (GTK) vierailijaluento “Challenges and Bottlenecks for the Green Transition” luonnonvarojen 
riittävyydestä vihreään siirtymään oli ihan älyttömän hyvä! Saisko tän järkättyä tulevaisuudessa jollekin 
mantsan kurssille, globaalit tutkimuskysymykset tms.? Inspaava ja hyvä luennoitsija ja äärimmäisen tärkeä ja 
vaikuttava globaali mantsa-aihe, josta ei missään opeteta. Ainakaan näin kokonaisvaltaisesti. 
 
 Hallitus vastaa: 
Kiitos palautteesta! Toive on lähetetty eteenpäin opintovastaavan kautta. 
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Palaute 2: Syksyn mittaan on tullut monta excu-sähköpostia, joihin on aikalailla kaikkiin jouduttu lähettämään 
jokin tarkennus/anteeksi sähellys -viesti perään. Toivoisin tarkkuutta näihin virallisiin sähköposteihin ja 
vaikka oikolukua ennen kuin lähetetään, jotta tarpeettomalta säpon tukkeutumiselta vältyttäisiin. Ymmärrän 
toki tilanteet, joihin ei excu-vastaava/ainejärjestö yksinkertaisesti voi itse vaikuttaa, esim. CGI:n sisäinen 
ilmoviivästys. 
 
Hallitus vastaa: 
Palaute on välitetty excu-vastaavalle ja aktiiveja on muistutettu tapahtumaviestinnän täsmällisyydestä. 
Haluamme kuitenkin korostaa, että myös aktiivit tekevät inhimillisiä virheitä, jotka eivät ole etukäteen 
estettävissä. 
 
 
Palaute 3: Voisiko MaO pyrkiä rakentamaan fiksumpaa opiskelijakulttuuria? Esimerkiksi on vähintäänkin 
arvelluttavaa, miksi MaO sallii kuusenryöstön perinteen jatkuvan pikkujouluissa. Kenenkään maalta (MaOlla 
ei tietääkseni ole omaa metsää) ei ole lupaa mennä varastamaan kuusta. Tämän perinteen hylkäämisestä 
voisi aloittaa. Lisäksi kannustaisin MaOa harkitsemaan Kjyreistä jättäytymistä - kun laivalle lähdetään 
satapäin ryyppäämään niin on siitä ekologisuus (mantsalaisten arvot!?) ja järki kaukana. Kerran olen 
mukana ollut ja hävetti niin paljon kun porukka ympäripäissään huusi ja melusi hyttikäytävillä, joilla jotkut 
olisivat halunneet rauhassa nukkuakin. Mereen heitettiin surutta roskia. Lapset ja vanhukset pelkäsivät 
menoa. Tämä tietenkin koskee MaOn lisäksi muita Kumpulan järjestöjä, mutta MaO voisi toimia muille 
esimerkkinä. Palautteeni saattaa kuulostaa siltä, että haluan pilata kaiken hauskuuden ja ilonpidon, mutta 
sitä en missään nimessä halua. Hauskanpito ja järjenkäyttö eivät nimittäin ole toisiaan poissulkevia asioita. 
 
Toivotaan julkista vastausta palautteeseen, mutta mukana ei ole nimeä. 
 
Hallitus vastaa: 
Kiitos palautteesta. Kuusen ryöstön osalta MaO kehoittaa käyttämään harkintaa siitä, mikä on järkevä ja 
sopiva tapa menetellä. Hallitus näkee KJYR:n yhtenä tärkeimmistä väylistä yhteisölliseen olemiseen muiden 
Kumpulan opiskelijoiden kanssa ja kokee, ettei tapahtumasta pidättyminen olisi maantieteen opiskelijoiden 
edun mukaista. Toimintaa voi tietenkin aina tarkastella kriittisesti ja omasta asiallisesta käyttäytymisestä on 
hyvä pitää huolta. MaO:n hallitus kuitenkin muistuttaa, ettei MaO ole järjestönä vastuussa yksittäisten 
aikuisten ihmisten törttöilystä. Lisäksi hallitus muistuttaa, että jos haluaa julkisen vastauksen, täytyy 
palautteeseen liittää oma koko nimi, joka näkyy puheenjohtajistolle. 
 
 
10. Tapahtumat 
10.1 Menneet tapahtumat: TKO-äly ry:n 34. Vuosijuhla 12.11. (osallistujia 4), CGI-excu 14.11. (osallistujia 

25), EGEA:n Newbie Weekend Oulussa 18.–20.11. (osallistujia 2), KTTO ry:n 63 v. vuosijuhlat 19.11. 

(osallistujia 3), Integraliksen vuosijuhlat 3 v. 19.11. (osallistujia 4) 

Tässä välissä: Hyväksytään takautuvasti 20 euroa Integraliksen vuosijuhlalahjaan rahaa. 

10.2 Aktiivivirkojen esittäytymisiltama 22.11. 

Tervetuloa kaikki paikalle. Vaikka ei olisi alustavasti kiinnostunut mistään virasta, kannattaa tulla paikalle 

ainakin viettämään iltaa yhdessä. 

10.3 Sitowise x MaO excursio 23.11. 

Tulossa. Mukaan mahtuneille on laitettu sähköpostia. 

10.4 Ulkoministeriö x MaO työelämäiltama 24.11.  

Kaksi mantsan alumnia on tapahtumassa kertomassa työskentelystä Ulkoministeriössä. 

10.5 Henkilökunnan pikkujoulut 25.11. 

Meiltä nakkeilemaan on menossa Elias, Sarianna, Leo ja Matias Hytti. 

10.6 Synapsi ry:n 60. vuosijuhla 26.11. 

Tiitu ja Aapo ovat lähdössä edustamaan. 

10.7 MaO:n pikkujoulut 27.11.  

Suunnittelu etenee hyvää vauhtia. 

10.8 MaO:n powerpoint-iltama 29.11. 
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Myönnetään järjestelyrahaa 20 euroa. 

10.9 Matlu tutuksi –ilta 29.11.  

Järjestetään samaan aikaan Powerpoint-iltaman kanssa. 

10.10 Stadi vs. Lande tv-yleisövierailu 30.11.  

25 paikkaa oli auki. Kaikille, sekä kiintiöön mahtuneille että mahtumattomille on laitettu lisätietoa 

tapahtumasta sähköpostilla. 

10.11 MaOlausilta 1.12.  

Kiintiöt ovat täynnä ja tapahtuma on tulossa. 

10.12 Luonnontieteilijöiden jouluristeily 1.–2.12.  

Tulossa. 

10.13 Aktiivimökki 3.–5.12.  

Tulossa. Laittakaa Siirille videoita videokoostetta varten. 

10.14 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12. 

Tiitu, Sarianna ja Aapo ovat halukkaita airueeseen. 

10.15 Kumpulan potentiaali 8.12 

Pääesiintyjäksi jatkoille on tulossa Kalevauva. Messuosuus on kello 11–17. 

10.16 MYYxMaO keskiaikasitsit 12.12.  

Ilmoittautuminen alkaa pian. Mukaan mahtuu vielä nakkeilemaan. 

10.17 Joulusauna 14.12. 

Tulossa. 

10.18 Työelämäilta 13.12. 

Tulossa. Järkkäystiimissä on vielä tilaa. 

10.19 Vuosikokous 15.12. 

Tulossa. 

10.20 OPS-info 16.12. 

Järjestetään Zoomissa. Koskettaa tulevaa opintosuunnitelmaa maisterissa. 

10.21 Matlun hallituksenvaihtositsit 18.12. 

Tulossa. Lisätietoa odotellaan. 

10.22 EGEA x Integralis joululaulusitsit 19.12. 

Nakkeilijoita kaivataan mukaan. Suunnittelu on käynnistymässä. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 
11.1 Hallituksen iltakoulun ideat  
Mietittiin mahdollisia sääntömuutoksia. Yhdistyksen sääntömuutoksien tulee käydä kahden yhdistyksen 
kokouksen läpi ennen kuin ne voidaan hyväksyä. 
Suunnitellut sääntömuutokset: 
 
Muutokset sääntöjen kohtaan 1: Yhdistyksen nimi on Maantieteen Opiskelijat ry ja sen kotipaikka on 
Helsinki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä MaO. Yhdistyksestä voidaan myös käyttää 
englanninkielistä nimeä Geography Student Association of the University of Helsinki. Yhdistyksestä voidaan 
käyttää ruotsinkielistä nimeä Geografistuderande vid Helsingfors universitet. (Päivitetty englanninkielinen 
nimi) 
 
Muutokset kohtaan 3: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä maantiedettä Helsingin yliopistossa 
opiskelevat henkilöt. Jäsenet hyväksyy hallitus. Maantiedettä opiskelleet muihin opintoihin siirtyneet 
opiskelijat voivat jatkaa yhdistyksen jäseninä opiskeluajan loppuun.  
Jäsenen tulee erota yhdistyksestä valmistuttuaan tai lopetettuaan opiskelut Helsingin yliopistossa.  
  
Yhdistyksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen entisiä jäseniä ja erikseen perustelluista 
syistä myös muita yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä, joilla katsotaan olevan riittävät yhteydet 
yhdistyksen toimintaan. Jäsenet hyväksyvät hallitus. 
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Kohdan 5 muutokset: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittavat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja opintovastaava sekä 2-7 muuta jäsentä, joista 
jokaisella on oma vastuualueensa yhdistyksessä. 
 
Kohdan 8 muutokset: Poistetaan osuus: Yhdistyksen kokouksista on lisäksi laitettava ilmoitus Kumpulan 
kampuksella Physicumissa sijaitsevaan maantieteen opiskelijoiden oleskelutilaan. 
 
Hallitus päätti lähteä edistämään sääntömuutoksia. 
 
Lisäksi puhuttiin seuraavista aiheista: 
 
Puhuttiin myös tässä kokouksessa yritysyhteistyön lisäämisestä ja excursiovastaavan nimen mahdollisesta 
muuttamisesta. Excursiovastaavan nimen muutoksesta ei tehty vielä päätöstä.  Päätettiin perustaa MaO:lle 
erillinen rekry-lista nimeltä mao-rekry@helsinki.fi helpottamaan avoimiin työpaikkoihini liittyvien vietien 
erottumista mao-listan viestintävirrasta. 
 
12. MiSo 
Synapsin lahja (Aapo ja Tiitu) 
Palautteen välittäminen luentotoiveesta (Jonna) 
Eliaksen nakkilista (Elias) 
Sääntöehdotus ja muut paperit kiertoon (hallitus) 
Info pikkujoulutilasta ja vastuunjako fukseille (Heta ja Leo) 
 
13. Kokousnostot 
-Hallitus kiittää saaduista palautteista! Haluamme kuitenkin muistuttaa, että mikäli haluat julkisen vastauksen 
palautteeseesi, tulee palaute antaa omalla koko nimellä. 
-Pikkujoulut lähestyvät hurjaa vauhtia. Nyt on aika kaivaa mielikuvituksellisimmatkin viidakkoasut kaapeista. 
-Myös 15.12. pidettävä vuosikokous lähestyy. Ennen vuosikokousta tulee nähtäville sääntömuutokset, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio kaikille MaO:n jäsenille. Toivottavasti nähdään MaO:n jäseniä runsain 
joukoin paikalla! 
-Mantsan rakastakin rakkaampi liikuntajaosto Reippailijat täyttää kymmenen vuotta! Eeppistä juhlistamista 
on luvassa. 
 
14. Seuraavat kokoukset 
14.1 KuKo 
Pidetään 14.12. kello 12 Seismon vintillä Exactumissa. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.30. 
 

Tia-Maria Liljeroos, sihteeri Elias Hirvikoski, puheenjohtaja (Dec 14, 2022 12:09 GMT+2)
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