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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

PAIKKA: Seismon vintti, Exactum 

AIKA: 14.12.2022 

LÄSNÄ: 

Elias Hirvikoski 

Tia-Maria Liljeroos 

Rosa Selenius 

Heta Suutari 

Siiri Saloranta 

Aapo Keinänen, poistui kohdassa 11.1 

Sarianna Waldén 

Anna Liljefors, poistui kohdassa 6.5 

Siiri Laiho, poistui kohdassa 6.5 

Tatu Jentze 

Joona Korhonen, poistui kohdassa 10 

Mikko Kangasmaa, poistui kohdassa 11.4, palasi kohdassa 11.9 

Leo Mäklin 

Lotta Sainio 

Eeva Raki 

Jonna Rönn 

Ilari Leino 

Olivia Timisjärvi, saapui kohdassa 8,4. 

 
1.Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.16. 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohta:  
6.6. Kevään Alina-salivuorot 
6.7. Henkilökunnan pikkujoulujen palkkiot 
Hyväksytään esityslista lisäyksineen. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 21.11.) pöytäkirja. 
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5. MiSo 
Synapsin lahja (Aapo ja Tiitu) hoidettu 
Palautteen välittäminen luentotoiveesta (Jonna) hoidossa 
Eliaksen nakkilista (Elias) hoidettu 
Sääntöehdotus ja muut paperit kiertoon (hallitus) hoidettu 
Info pikkujoulutilasta ja vastuunjako fukseille (Heta ja Leo) hoidettu 
 
6. Ilmoitusasiat 
6.1 Uudet jäsenet  
On tullut kaksi uutta jäsentä. Hyväksytään uudet jäsenet. 
6.2 Contact Forum 2023 
Suomen vanhin ja suurin korkeakouluopiskelijoiden rekrytointi- ja työelämätapahtuma Contact Forum palaa 
Messukeskukseen torstaina 26.1.2023 kello 10–17 suurempana kuin koskaan. Tapahtuma on kävijöille 
ilmainen ja siellä on ohjelmaa työnhaun tueksi.  
Informoidaan somevastaavia yhteistyösisällön julkaisusta. 
 
6.3 Jodel ei ole MaO:n virallinen tiedotuskanava 
MaO:n virallisesta palautekanavasta on viimeksi tällä viikolla tehty muistutus jäsenistölle ja samalla haluan 
muistuttaa, että Jodel ei ole MaO:n virallinen tiedotus- tai palautekanava. Jodeliin on liiankin matalakynnys 
kirjoittaa ja myöskään ei voida olla varmoja, että ketkä Jodelissa antaa palautetta.  
 
6.4 Ainejärjestöjen ja opevaradekaanin aamukahvien terveiset 
- Anne Palo, Moisio → voi aina ottaa yhteyttä  
- Keskusteliin lukiosta, valmistuu 2023 syksyllä, pelisäännöt 
- Keskusteltiin hybridiopetuksesta → yliopisto on paikka ja etäopetuksessa iso osa oppimisesta jää pois  
- Moisio pohti myös sotaa yms. 
- Ehdotettiin että tapaamisia tiedekunnan kanssa olisi ensi vuonna alkuvuodesta, toukokuussa ja 
loppuvuodesta 
 
6.5 Uusien toimijoiden koulutus 
Uusien toimijoiden koulutus on vuodenvaihteen tärkeimpiä asioita. On hyvä jättää kouluttamisen jälkeenkin 
helposti lähestyttävät välit vanhaan viranhaltijaan. Pidetään huolta hyvästä perehdytyksestä. Puhuttiin myös 
alkuvuoden yhteisestä aktiivien koulutuspäivästä. 
 
6.6. Kevään Alina-salivuorot 
MaO on saanut kolme Alina-vuoroa ensi keväälle: 4.3. (vuosijuhlat), 24.4. ja 28.5. 
6.7. Henkilökunnan pikkujoulujen tulot 
MaO keräsi henkilökunnan pikkujouluissa työskentelemällä 350 euroa. 
 
7. Posti 
On tullut kaksi korttia. Kiitos postista! 
 
8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
MaO:n tilillä on 3340,90 euroa. 
8.2 Taloudellinen tila  
Taloudellinen tila on hyvä. 
8.3. Mantun Adobe -ohjelmat 
Mantun tekoon on käytetty syksyn aikana 100,75 euroa Adobe-ohjelmiin rahaa, jota ei ole budjetoitu 
talousarvioon. Hyväksytään kulukorvaus Riinalle ohjelmien kuluista syksyn osalta. 
Pohditaan budjetoidaanko ohjelmien maksut ensi vuodelle. 
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8.4 Reippailija-maksut 
Tämän vuoden maksut tulisi periä vielä tämän vuoden puolella. 
 
Tässä välissä: Hyväksytään Hetan kuititon kulukorvaus maalausillan ruuista 21,01 euroa. 
Lisäksi käsitellään edustustukia. Päätetään, että tältä vuodelta maksetaan vuosijuhlatukea vain yksille 
vuosijuhlille per henkilö. Pohditaan myös samanlaista linjaa ensi vuodelle. 
Ja lisäksi keskusteltiin EGEA-vaihtotuista. EGEA:n rahoja on 641,25 euroa tällä hetkellä. 
 
9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
On tullut kaksi palautetta: 
Palaute 1: 
Hei! Olen itse aloittanut jo muutama vuosi sitten opinnot, mutta toivoisin eteenpäin palautetta opinnoista sen 
verran, että maaseutuasioita (myös suomalaisessa kontekstissa) pitäisi painottaa enemmän maantieteessä. 
Ilmeisesti nykyään on jokin yksittäinen luento tms. maaseutuihin liittyen, mutta toivoisin silti 
maaseututeemoja lisää. Maaseudut ovat suuri osa suomalaista historiaa ja kulttuuria, sekä nykypäivän 
maantiedettä. Maaseudut ovat myös moniulotteinen ja monitieteellinen teema, ja tästä syystä 
maantieteellistä näkökulmaa tarvitaan. Ruraliastahan voi ottaa kursseja, mutta miten meillä maantieteessä ei 
ole maaseutukurssia? Miten maaseututeemoja ei nosteta enemmän esiin? Minusta se tuntuu todella 
erikoiselta, ja sen puute aiheuttaa maantietelijöiden yleissivistyksen huonontumisen. 
 
Tällaisen asian toivon eteenpäin ja keskusteluun! 
 
Hallitus vastaa: 
Hallitus kiittää arvokkaasta palautteesta! Toive on välitetty opintovastaavalle sekä Joryn edustajalle. 
 
Palaute 2: 
Hei! Fuksina minua harmitti, että pikkujoulut piti pitää sunnuntaina (ja Otaniemessä, mutta ymmärrän syyn 
tähän). Minä ja moni muu juhlien järjestelyissä mukana olleet fuksit jouduimme miettimään haluammeko 
jäädä klo 4:ään asti siivoamaan tai mennä kotiin aikaisemmin ja olla seuraavana päivänä suht hyvässä 
kunnossa käymään luennoilla. Tuntuu vähän ristiriitaiselta että opiskelijajärjestö järjestäisi tilaisuuden niin, 
että sen osallistujat/järjestäjät joutuvat harkitsemaan opintojensa laiminlyöntiä. Etenkin kun tapahtumaa oli 
hypetetty pitkin syksyä ja moni halusikin juuri siksi olla mukana hienossa perinteessä. Kaikella rakkaudella 
perinteitä kohtaan, voitaisko harkita pikkujoulujen siirtämistä esim lauantaille? Kiitos! :) 
 
Hallitus vastaa:  
Kiitos palautteesta! Tänä vuonna tilan kanssa oli haastetta, sillä Alina-salin remontin vuoksi muita sopivia 
tiloja ei ollut juurikaan tarjolla, eikä muina ajankohtinakaan. Ensi vuonna toivottavasti pääsemme jälleen 
järjestämään pikkujoulut Alina-salissa, joka on huomattavasti saavutettavampi kuin Otaniemi. Ajankohdan 
osalta sunnuntai ja lauantai ovat pikkujouluvideon teon kannalta ainoat sopivat viikonpäivät kursseja 
ajatellen ja valitettavasti MaO ei juurikaan saa syksyisin kuin vain sunnuntaivuoroja. Kiitos hyvin järjestetyistä 
pikkujouluista! 
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10. Vastaavat 
Aapo, liikunta- ja retkivastaava: Liikunnassa tulee henkisiä ja fyysisiä voittoja. Pian pääsee hiihtämään. 
Retkiä on ollut. 
Leo, tilamestari ja taloudenhoitaja: Kiva syksy on ollut. Tänään Joulusauna. Joulua odotellessa 
Ilari, työelämä- ja kulttuurivastaava: Harmittaa, kun ei ole koskaan mitään hyvää sanottavaa. Tiukka syksy on 
ollut. Sielun lepoa. Kiitos. 
Eeva, huvipäällikkö: Keskiaikasitsit on tehty. On haikea olo. On ollut ihana päästä olemaan kaikkien kanssa. 
Mikko, it-vastaava: Sähköpostit kulkee, kyl te tiiätte. Tänään syksyn vika mankeli. Toivottavasti ei käy niin 
kuin Ronille viime vuonna. Mikosta tulee Uuden-Seelannin kirjeenvaihtaja. 
Jonna, opintovastaava: On ollut opettavainen virka. Eilen oli budjettiedari. Siellä oli vääntöä. 
Tatu, fuksi: Menee hyvin. Kevättä kohti, oranssia kevättä. 
Rosa, huvipäällikkö: Haikea olo on. Älytön vuosi. En kadu ollenkaan. Uutta mankelia odotellessa. 
Lotta, some-vastaava: Hyvin on mennyt. Pari postausta tulisi vielä puristaa ulos. On ollut kiireinen syksy 
speksihommien takia. Ootte ihania. 
Olivia, ympäristövastaava: Kaikki kierrättää hyvin. Se on ollut kiva huomata. Tapion kanssa ollaan koko 
vuosi harkittu ympäristörahan kohdetta. 
Heta, keittiömestari ja hyvinvointivastaava: On ollut opettavainen vuosi. Herkistellään. Kiitos kaikille! 
Sarianna, Tuutori- ja EGEA-vastaava: Kiireinen vuosi on ollut. Hommat etenee. Ihana on ollut tehdä hommia 
teidän kanssa. Huomenna vuoden tärkein päivä. 
Siiri, varapuheenjohtaja ja yv-vastaava: On ollut periaatteessa viikon lomalla, mutta ei tunnu siltä. Oikeesti 
on ollut tosi kivaa. Perjantaiksi pitää keksiä graduaihe. 
Tiitu, sihteeri ja yv-vastaava: Isot kiitokset aktiiveille ja erityisesti hallitukselle. On ollut ihanaa tehdä töitä 
teidän kanssa. Yv-hommissa on tullut onnistumisia väännön jälkeen. Sihteerinä yhteistyö Eliaksen kanssa on 
sujunut. 
Elias, puheenjohtaja: Kiitos. On outoa, kun joskus kuvaillaan että hallituksessa on vääntöä. Se tuntuu 
vieraalta tässä hallituksessa. Yhteistyö on sujunut hyvin. 
 
11. Tapahtumat 
11.1 Menneet tapahtumat: Aktiivivirkojen esittäytymisiltama 22.11. (osallistujia 52), Sitowise x MaO excursio 

23.11. (osallistujia 22), Ulkoministeriö x MaO työelämäiltama 24.11. (osallistujia 40), Henkilökunnan 

pikkujoulut 25.11. (osallistujia 12), Synapsi ry:n 60. vuosijuhla 26.11. (osallistujia 2), MaO:n pikkujoulut 

27.11. (osallistujia 151), MaO:n powerpoint-iltama 29.11. (osallistujia 37), Matlu tutuksi –ilta 29.11. 

(osallistujia 1), Stadi vs. Lande tv-yleisövierailu 30.11. (osallistujia 25), MaOlausilta 1.12. (osallistujia 25), 

Luonnontieteilijöiden jouluristeily 1.-2.12. (osallistujia 5), Aktiivimökki 3.-5.12. (osallistujia 29), 

Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12. (osallistujia 53), Kumpulan potentiaali 8.12. (osallistujia 22), MYYxMaO 

keskiaikasitsit 12.12. (osallistujia 67), 10.18 Työelämäilta 13.12. (osallistujia 28) 

 

11.2 Joulusauna 14.12. 

On tänään tulossa. 

11.3 Vuosikokous 15.12. 

On huomenna tulossa salissa CK112. Yhteislähtö sohvilta 16:15. 

11.4 OPS-info 16.12. 

Jonna muistuttelee tästä. 

11.5 Matlun hallituksenvaihtositsit 18.12. 

Tuleva puheenjohtaja ilmoittaa huomenna uusista hallituslaisista osallistujat sitseille. 

11.6 EGEA x Integralis joululaulusitsit 19.12. 

On tulossa. Nakkeilijoita kaivataan vielä muutama. 

11.7 Hallitusseminaari 

On hallituksen yhteistä perehdyttämistä. Aika ja paikka selviää tarkemmin myöhemmin. 

11.8 Hallituskaronkka 

On järjestetty perinteisesti tammikuussa. Katsotaan paikkaa ja aikaa tarkemmin, kun uusi hallitus on valittu. 

11.9 Haalaribileet ja kehärataralli 

Järjestetään 21.1. Tila on vielä etsinnässä. 
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11.10 Excu Demos Helsingille 24.1. 

Tulossa. 

Tässä välissä:  

MaOxSpektrumxVasara -sitsit ovat tulossa 27.1. 

 
12. Muut esille tulevat asiat 
12.1 Ympäristömääräraha 
Vuotuisen 50 euron suuruisen ympäristömäärärahan kohteeksi äänestettiin Ukrainalainen yhdistys 
Suomessa. 
12.2 Klusterin vuoden viimeinen siivousvuoro 
On itseasiassa ensi vuoden puolella 9.1. alkavalla viikolla. 
12.3 Jouluaiheisien niksien jako  
Lähettäkää kortteja. Tehkää lahjakasseja. Kaikki käytännöllinen on hyvä. 
 
13. MiSo 
Reippailija-maksut (Aapo ja muut liikuntavastaavat) 
EGEA-tukien päättäminen ja korvaaminen (Sarianna ja Ossi) 
Kurssi toiveet eteenpäin (Jonna ja Siiri) 
Kokousetiketti fukseille (Sarianna) 
Muistutus OPS-infosta (Jonna) 
Hallitusseminaarin suunnittelu (Elias) 
 
14. Kokousnostot 
-Vuotuisen ympäristömäärärahan (50 euroa) kohteeksi valittiin äänestyksen jälkeen Ukrainalainen yhdistys 
Suomessa. 
-Hallitus kiittää kuluneesta kaudesta ja onnea tulevalle hallituksele! Hyvää joulua, uutta vuotta ja loma-aikaa 
kaikille! 
 
15. Seuraavat kokoukset 
Ei ole enää tällä hallituskaudella. Vuosikokous on toki huomenna. 
16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.44. 
 

Elias Hirvikoski, puheenjohtaja
Tia-Maria Liljeroos, sihteeri (Jan 4, 2023 12:47 GMT+2)
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