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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 

 

PAIKKA: Geopiste, Kumpula 

AIKA: 8.2.2023 klo 14 

LÄSNÄ:  

Puheenjohtaja: Sarianna Waldén 

Varapuheenjohtaja: Rosa Selenius 

Taloudenhoitaja: Siiri Laiho 

Sihteeri: Tatu Jentze 

Opintovastaava: Nelli Vasse, osallistui kokoukseen etänä 

Tuutorivastaava: Heta Suutari, poistui kohdassa 11.9., palasi kohdassa 11.12., poistui kohdassa 

12.3., palasi kohdassa 14. 

Työelämävastaava: Tia-Maria Liljeroos 

Liikuntavastaava: Leo Mäklin 

Huvipäällikkö: Benjamin Lamberg, saapui kohdassa 11.18. 

Tilamestari: Joona Korhonen 

 

Tyyne Turunen 

Elida Peuhu 

Vilma Valto 

Joonas Lipponen, poistui kohdassa 11.21. 

Kiia Korpinen, poistui kohdassa 11.39. 

Lucas Yoni, poistui kohdassa 11.30 

Siiri Saloranta, poistui kohdassa 11.21. 

Joel Schüle, poistui kohdassa 11.32 

Olivia Timisjärvi, poistui kohdassa 11.18. 

Enni Poti, poistui kohdassa 11.21. 

Emma Ward, poistui kohdassa 11.18 

Ilari Leino, poistui kohdassa 11.10 

Antti Ryynänen, saapui kohdassa 10., poistui kohdassa 11.18. 

Oula Inkeröinen, saapui kohdassa 11.26 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 14:05. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
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3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohta 11.7 Kulttuurivastaavien ystävänpäiväohjelma 14.2. 

- Lisätään kohta 11.14 MaO:n synttärikahvittelu 1.3. 

Esityslista hyväksytään lisäyksineen. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (HalKo 18.01.2023) 

 

5. MiSo 

Opintokokonaisuusinfon järjestämisen aloittaminen (Nelli) 

- Tulossa on! 

EGEA:n järjestäytymiskokouksen selvittäminen (Aapo). 

- Tulossa on! 

Selvitetään haalareiden painovirhettä (Sarianna). 

- Selvitelty. Fukseilta on kerätty tietoja virheistä google formssin avulla. Haalarit 

valmistaneeseen yritykseen on otettu viime viikolla yhteyttä. Vastausta ei olla vielä 

saatu.  

Selvitetään MaO:n tapahtumakalenteri (Sarianna). 

- Puheenjohtajistolla on tunnukset, sekä excu-vastaava pystyy lisäämään sinne 

tapahtumia. Tapahtumat ilmoitetaan puheenjohtajistolle, jotta ne saadaan kalenteriin.  

Vuosijuhlaviikolle tunnelmannostattavia tapahtumia ja hypetystä (huvipäälliköt). 

- Tulossa. 

MK:n sitseihin liittyvien asioiden selvittäminen (huvipäälliköt) 

- Palataan myöhemmin 

Tvärminnen kevätseminaarin ja apurahan selvitys (puheenjohtajisto) 

- Tvärminne on tulossa 10–12.3. 

Selvitetään Klusterin varaaminen 12.2. aktiivien koulutustapahtumaa varten (puheenjohtajisto) 

- On varattu ja aktiivien koulutustapahtuma tulossa.  

Koordinoidaan haalarimerkkien ompelemiseen liittyvät asiat ja ohjeistukset (tuutorit). 

- Haalarimerkkejä ommellaan tänään MatLu-Klusterilla yhdessä Vasaran kanssa. 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ainejärjestöön on liittynyt yksi jäsen. Tervetuloa! 

 

6.2 Vuoden viimeinen Mantu julkaistu 

Löytyy sohvilta, sekä Issuusta. 

 

6.3 Klusterin siivousvuorot 

Alustavasti arvottu, mutta ei vielä hyväksytty Leppätalokomitean kokouksessa.  

 

Siivousvuorot on määritelty tälle vuodelle: 

Vk 8 (20.2.) Hallitus ja aktiivit 

Vk 15 (10.4.) Huvityöryhmä 

Vk 22 (29.5.) Tuutorit 
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Vk 29 (17.7.) Hallitus ja aktiivit 

Vk 36 (4.9.) Huvityöryhmä 

Vk 43 (23.10.) Tuutorit 

Vk 50 (11.12.) Kaikki aktiivit 

Vk 5 (29.1.) Uudet aktiivit 

 

MaO ry on suuren avainmäärän takia luokiteltu nykyään Klusterilla suureksi järjestöksi, joten 

siivousalueet ovat muuttuneet ja laajentuneet hieman.  

 

7. Posti  

Ei postia.  

 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilin saldo on 823,37 €. 

 

Tässä välissä: 

Egean tilin saldo on edelleen 641,25 €. 

 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on parantumassa. Odotetaan vielä loppuja liikunta- ja kahvimaksuja. 

Lisäksi vuotuisia toiminta-avustuksia haetaan helmikuussa. 

 

8.3 Maksamattomat kahvimaksut 

Maksamattomia kahvimaksuja on vuodesta 2017 lähtien noin 2000 € edestä. Hallitus tulee 

ottamaan asianosaisiin yhteyttä, ja toivoo, että kahvimaksut maksettaisiin mahdollisimman pian. 

 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute  

Palaute 1: 

”Palautteeni koskee Maantieteen Opiskelijat ry:n opiskelijahuoneen Sohvien käyttöä. Huomasin, 
että Sohvien liitutaululla on laskuri vappuun. Laskurit ovat oikein mainio konsepti tässä 
spatiaalis-temporaalisessa maailmassa, mutta haluaisin kritisoida tätä vappulaskuria. Olette 
asettaneet laskuriin väärän pättymispäivän. En edes tiedä, mihin laskurinne laskee, mutta sen 
tiedän että vappu ei voi alkaa koska se on meneillään koko ajan tai vähintään joka torstai. 
Toivoisin, että Hallitus tekisi asialle jotain, koska opiskelijajärjestöjen olisi tärkeää tiedostaa 
yleinen vapun päättymättömyys. 
Vappuisaa päivänjatkoa sekä hyvää vuodenjatkoa hallitukselle ja aktiiveille toivoo 
ogvappufani00.” 
 

Hallitus vastaa: Korostamme, että sohvien laskuri laskee päiviä päivämäärään 1.5., mutta 

hallituksen kanta itse Wappuun juhlana on se, että se on meneillään jatkuvasti. Hallitus 

harkitsee toimia korjata liitutaulun näkökulmaero äärettömyyssymboliksi. 

 

 

 

Palaute 2: 
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”missä uus hallitus ja aktiivit MaO:n nettisivuilla. Nyt on jo 24. tammikuuta” 
 

Hallitus vastaa: Hallitus pahoittelee, että nettisivujen päivittämisessä meni suhteellisen 

myöhään. Nettisivut päivitettiin tammikuun lopussa.  

 

 

Palaute 3: 
”Kuukausikokous ei voi olla klo 14. Ihmisillä on kursseja ja luentoja. Tämä aika rajaa aktiivien 
määrää jotka pääsevät osallistumaan kokoukseen ja täten tieto ainejärjestön toiminnasta 
heikkenee. Että kokous pidetään aikana jolloin suurimmalla osalla jäsenistä on luentoja. Toivon 
parempaa ensi kuukausi kokoukselta.” 
 

Hallitus vastaa: Kiitos palautteesta. Tilanne on valitettava ja tunnustamme ongelman. Hallitus 

priorisoi tällä kertaa sitä, että mahdollisimman moni hallituksessa istuva pääsisi paikalle 

kokoukseen. Jatkossakin pyritään aina siihen, että HalKot ja KuKot olisivat mahdollisuuksien 

mukaan ilta-aikaan.  

 

 

Palaute 4: 
”Hei ihan vaan tuli mieleen, et voisko ensi vuonna järjestää vuosijuhlat vaikka Malmilla tms. 
jonne mahtuis enemmänkin halukkaita :/ Tiiän et Alina on perinne mut kun tiedetää et paikalle 
haluis reilusti enemmä ku paikkoi on, nii olis kiva jos joskus kaikki pääsis mukaa. Kuitenki kaikki 
on osa MaOo nii olis kiva päästä yhes isommal porukal juhlistaa :)))” 
 

Hallitus vastaa: Erittäin hyvä palaute. Hallitus kiittää suuresta kiinnostuksesta ainejärjestön 

toimintaan ja juhlistamiseen. Alina-talo on edullinen ja esteetön tila, jossa on järjestäjätiimille 

puitteet järjestää juhlat. Välivuosijuhlat ovat usein MaO:lla ”juhlavat sitsit”, joiden järjestämiseen 

Alina-Sali on aikaisempina vuosina soveltunut. Hallitus tiedostaa, että Vuosijuhlille on rajallinen 

paikka paikkoja järjestää, joista Malmin työväentalo ei sisäilmaongelmien takia, sekä 

järjestäjätiimin tarvitsemien puitteiden puolesta sovellu Vuosijuhlien järjestämiseen. Hallitus tuo 

esille idean, että jos Vuosijuhlamestarit valittaisiin jo alkusyksystä. Tällöin suunnittelun voisi 

aloittaa aikaisemmin ja soveltuvampi, suurempi tila voitaisiin varata. Hallitus ottaa mielellään 

vastaan ehdotuksia ja ilmiantoja sopivista juhlatiloista vastaavien tilanteiden varalta.  

 

 

Palaute 5.  
”Missä mantsan kahvitunnit?” 
 
Hallitus vastaa: Mantsan kahvitunnit ovat henkilökunnan järjestämiä. Johtoryhmän edustajat 

(Nelli, Heta) selvittävät, onko niitä tulossa jatkossakin. 

 

 

10. Vastaavien kuulumiset 

Tatu, sihteeri: Vasta yksi kokous ollut, niin ei vielä ollut rankkaa. 

 

Tia-Maria, työelämävastaava: Viran puolesta yhteistyösopimukset alkaneet rullaamaan ja vielä 

tulossa lisää. Mukavaa, tylsää, tasaista elämää. Kävin uimassa.  
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Joona, tilamestari: Isoja juttuja tulossa, Klussen kaappi siivottu tämän vuosituhannen aikana 

ensimmäistä kertaa. 

 

Elida, ympäristövastaava: Hyvää kuuluu, ympäristösuunnitelma tarkistettu, olisipa töitä. 

 

Joonas, tilamestari: Päästy vauhtiin, laskiainen tulossa. 

 

Enni, huvipäällikkö: Laskiainen tulossa. 

 

Lucas, KV-vastaava: Uusia vaihtareita päästy tapaamaan. Vaihtareiden peli-ilta tänään 

Klussella. Innostunut Tiitun suosittelemasta kirjasta.  

 

Kiia, tilamestari: Hyvää kuuluu sekä yksilö, että ryhmätasolla. MaO:n lippuun tarvitaan uusi 

keppi, mutta väliaikainen ratkaisu tulossa. 

 

Tyyne, Some-vastaava: Some rullaa hyvin. 

 

Sofia, Some-vastaava: Lisätään kasuaaleja stooreja. Kuuluu hyvää, mutta kesätöiden 

hakeminen stressaa. 

 

Vilma, keittiömestari: Kuuluu hyvää, ekat tilaukset keittiöön tehty ja saatu sohville. Menee 

mukavasti! 

 

Joel, retkivastaava: Suunnittelu vauhdilla käynnissä KuMa-retkeä varten. Tehty päätös, ettei 

lähdetä Puolaan LGBTQIA+ ihmisten syrjinnän vuoksi. Matkaan liittyen otetaan toiveita vastaan! 

 

Siiri, keittiömestari, taloudenhoitaja: Vähän univelkaa. Laskiaispulliin tulee ainakin 

kermavaahtoa. 

 

Leo, liikuntavastaava: Hyvin menee, taloudenhoitajan juttuja vielä vähän kesken.  

 

Heta, tuutorivastaava, Vujumestari: Muuton kanssa kiire henkilökohtaisessa elämässä, viran 

puolesta lähtenyt hitaasti, muuta varmasti käyntiin. Vujumestarin puolesta isoja juttuja tulossa. 

Tuutorivastaavuuden puolesta ollut stressaavaa, koska portaalissa ongelmia. 

 

Siiri, vujumestari: Paljon juhlia tulossa. 

 

Rosa, VPJ: Menee kivasti, virat rullaa hyvin. Kesätyöt mietityttää vielä. 

 

Antti, kulttuurivastaava: Töitä pitäisi hakea. Ei mitään sanottavaa. 

 

Olivia, fuksivastaava, liikuntavastaava: Hyvä kuuluu. Reippailijoiden puolesta hyvä boogie. 

Innolla odotetaan tuutorihakemusten lukemista. 

 

Ilari, mantun toimitus: Menee hyvin. Integraalipolun jäämäkijuttu peruttu, koska jäät sulaneet. 
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Nelli opintovastaava: Kipeänä tänään, yritetään lepäillä kotona. Töitä ja normiarkea. Viran 

puolesta opintokokonaisuusinfo maanantaina. Opintopalautekysely tulossa.  

 

Emma, yritysyhteistyövastaava: Töitä tehdessä hyvin menee. Viran puolesta isoja juttuja 

tulossa. Paljon excuja! 

 

Sarianna, PJ: Vapaalla ja viran puolesta kuuluu hyvää. Avustushakemuslomakkeen parissa 

työstämistä. Juoksevia asioita pitää hoidella, mutta alun mankelista rauhoittunut. Siivonnut 

kämppää 3 päivää.  

 

 

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

11.1 Menneet tapahtumat: Haalaribileet 21.1 (56 hlö)., Kehärataralli 21.1. (60 hlö), 

Ympäristöministeriön excu 25.1.(70 hlö), Kielikylpysitsit 27.1.(35 hlö), Demos Helsinki -excu 

31.1.(20 hlö), Matlu ry:n vuosijuhlat 4.2.(4 hlö) 

 

11.2 Haalarimerkkiompelu 8.2. 

Kovasti tulossa tänään 8.2. Klussella klo 17 eteenpäin. 

11.3 Aktiivien koulutuspäivä 12.2. 

Tulossa ja lisäinfoa tulossa ilmoittautuneille. 

11.4 Opintokokonaisuusinfo 13.2. 

Tulossa. 

11.5 Askarteluilta 13.2. 

Tulossa. Sohvilla. 

11.6 Käytävävohvelit 14.2. 

Tulossa.  

11.7 Kulttuurivastaavien ystävänpäiväohjelma 14.2. 

Tulossa. Lisäinfoa tulossa. 

11.8 HYY:n virityspäivä 15.2. 

Tulossa. Kannattaa mennä. 

11.9 Mesta ry:n 5. vuosijuhla 18.2. 

Tulossa. Heta ja Tia-Maria menossa edustamaan. Myönnetään 20 € tukea lahjaan.  

11.10 Laskiaisrieha 21.2. 

Tulossa. Tapahtuma on ilmainen ja tarjolla on juotavaa ja syötävää.  

11.11 Laskuhumala 21.2. 

Tulossa. 

11.12 Kevätkokous 22.2. 

Tulossa.  

11.13 HalKo 22.2. 

Päivämäärä poikkeuksellisesti päätetty etukäteen. Tulossa kevätkokouksen yhteydessä/jälkeen. 

11.14 HYK:in 96. vuosijuhla 25.2. 

Myönnetään 20 € lahjarahaa, Rosalle.  

11.15 MaO:n synttärikahvittelu 1.3. 

Tulossa. Tuokaa oma muki. 

11.16 Metsäylioppilaat ry:n 114. vuosijuhla 3.3. 
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Ei edustusta. Benjamin vie kortin ja pullon jallua lahjaksi.  

11.17 MaO:n 52. vuosijuhla 4.3. 

Tulossa kovaa vauhtia. Alina-salissa. 

11.18 Matrix ry:n 28. vuosijuhla 4.3. 

Tulossa. Ilmoittautuminen loppuu 14.2.  

11.19 MaO:n sillis 5.3. 

Tulossa.  

11.20 Limeksen 87. vuosijuhla 11.3. 

Olemme saaneet kutsun. Sama päivämäärä, kuin Tvärminnen aktiiviseminaarilla. Hallitus miettii 

Limeksen muistamista. 

11.21 Tvärminnen aktiiviseminaari 10.–12.3. 

Tulossa. TULKAA!!?? Hinta 22 €/yö, aamupalan hinta (3,8 €), sekä lounas Kelan ateriatuettuun 

hintaan. Tarvitaan kuitenkin tarpeeksi ilmoittautuneita, jotta Tvärminnessä avaavat keittiön (20 

kpl ainakin). Alustavasti MaO ry tukee osallistujia aktiivitoimintaan allokoidusta summasta 

kolmellasadalla eurolla (300 €), mutta selvitetään mahdollisuutta saada lisätukea osastolta tai 

henkilökunnalta.  

11.22 KOOMA 16.–18.3. 

Tulossa. Kannattaa alkaa järjestelemään kyytejä ja majoituksia, jos ei ole jo! 

11.23 Maanmittarikillan 122. vuosijuhla 24.3. 

Tulossa. Ilmo aukeaa 13.2. ja auki 20.2. Hinta 90 € ja 85 € alkoholittomana. Leo kiinnostunut. 

Heta ja Sarianna alustavasti kiinnostuneita. 

11.24 Spektrum rf:n 90. vuosijuhla 25.3. 

Vastaanotettu save-the-date. Kaksi kutsuvieraspaikkaa avoinna, jos kiinnostusta.  

11.25 SYKE -excu 30.3. 

Tulossa. 

11.26 Vappu 1.5. 

Vapun viettäminen alkaa vappusitseillä 24.4. 

11.27 Lammi-viikonloppu 12.–14.5. 

Tulossa.  

11.28 EGEA:n järjestäytymistapaaminen 

Tulossa.  

11.29 Vaihtarien visailta 

Tulossa. Kaikki ovat tervetulleita, suunnattu erityisesti vaihtareille. KV-vastaavat Lucas ja Kerttu 

ottavat mielellään vastaan apua käytännön järjestelyissä. Alustavasti Klussella. Tapahtuman 

kieli on englanti. 

11.30 Yhteislähtö Kumpulan Speksiin 

Tulossa.  

11.31 Kulttuurimaantieteellinen retki 

Tulossa. Matkaa ei järjestetä Puolaan, koska Puolassa osa alueista on julistaneet itsensä 

LGBTQIA+ -vapaiksi alueiksi. Kohteena vaikuttaa tällä hetkellä kuitenkin olevan Klaipėda, 

Liettua. Alustavana ajankohtana tällä hetkellä viikko 16. Ajankohdat saattavat kuitenkin vielä 

muuttua. Retkivastaavat päivittelevät asiasta. 

11.32 Opintopalautteen purku 

Opintopalautekysely on tulossa. Palautteen purku tulee tapahtumaan maalis-huhtikuussa.  

11.33 Tutkijailta 

Tulossa. Tia-Marian mukaan tapahtumaa liittyy järjestämään Rosa.  
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11.34 Geosauna 

Suunnittelu aloitettu.  

11.35 Mittarisitsit 

Tulossa. 

11.36 Hesarin appro 

Huvipäälliköt, katsotaan lähempänä.  

11.37 Kevään kulttuuritapahtumat 

Hallituksella luotto siihen, että tulossa. 

11.39 Matrix x Reippailijat -tapahtuma 

Liikuntavastaava ottaa yhteyttä ja selvittää (Leo) 

 

Tähän väliin: 

MaO:lla ja VITA:lla (Viikin taloustieteilijät ry) spåra-ajelu, Kaveri Viikistä -teemalla 4.4.  

 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 TEK:in uusi sopimus 

Yhteistyöpakettiin kuuluu TEKille näkyvyyttä̈ MaO:n järjestössä̈ seuraavanlaisesti:   

1. TEKin logo sijoitetaan MaO:n verkkosivuille   

2. TEKin logo sijoitetaan ainejärjestölehti Mantun tuleviin vuoden 2022 numeroihin   

3. TEK esitellään Mantun fuksinumerossa 2022 

4. MaO jakaa TEKin viestejä̈ ja tapahtumia MaO:n viestintäkanavissa 

5. TEK osallistuu MaO:n työelämäiltaan ja esittelee siellä toimintaansa 

6. TEK osallistuu MaO:n fuksiaisiin omalla rastillaan 

7. TEK tukee MaO:n 52-vuotisjuhlien järjestämistä 

 

TEK maksaa sopimuksen mukaisesta paketista MaO:lle hinnan 600,00 €. MaO laskuttaa TEKiä 

vuoden 2023 aikana. Lisäksi MaO ja TEK voivat yhdessä sopia lisäavustuksista esimerkiksi 

fuksisyksyn tapahtumien järjestämiseen. 

 

12.2 MaO:n palautejärjestelmän uudistaminen 

Suunnitteilla uusi palautepohja, jota tapahtumien järjestäjät voivat käyttää palautteen 

keräämiseen ja tapahtumien kehittämiseen. Ideaa jatketaan aktiivitapahtumassa sunnuntaina 

12.02.  

 

12.3 HYY:n tapahtumaideakilpailu 

Ehdota kilpailuun järjestösi tapahtuma- tai toimintakonsepti, joka madaltaa kynnystä 

osallistumiseen ja tavoittaa nekin, jotka eivät yleensä osallistu toimintaan! Voit ehdottaa jo 

olemassa olevia konsepteja tai täysin uusia ideoita. Ideointi sisällytetään sunnuntain 

aktiivikoulutustapahtumaan. 

 

 

13. Kiitokset 

Kiitetään kaikkia kokoukseen osallistuneita. Ollaan kiitollisia keittiömestareille kokouseväistä 

(erityisesti gluteenittomat keksit, mallia suolaiset). 
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14. MiSo 

- Kahvimaksujen takaisinperiminen useammalta vuodelta (Hallitus) 

- MaO:n palautejärjestelmän uusimis- ja kehittämistilaisuus sunnuntaina 

(Puheenjohtajisto) 

- HYY:n tapahtumaideakilpailu (Puheenjohtajisto) 

- Toiminta-avustus Tvärminnen aktiiviseminaariin 10.–12.3. (Sarianna) 

- HYY:n järjestötuen hakeminen (Sarianna) 

- Matrixin vuosijuhlan onnittelukortti (Rosa) 

- Limeksen vuosijuhlien edustus (Maria) 

- Tutkijailta käyntiin (Rosa, Tia-Maria) 

- Mantsan kahvituntien selvittäminen (Nelli, Heta) 

- Matrix x Reippailijat -tapahtuma (Liikuntavastaavat) 

- Metsäylioppilaat ry:n 114. vuosijuhla 3.3. Lahjaksi kortti, sekä pullo (Benjamin) 

 

 

15. Kokousnostot 

- Maksamattomat kahvimaksut. Syylliset – hävetkää! Kertynyt useamman vuoden ajalta 

noin 2000 €. Näitä karhutaan... 

- Palautteita tullut viisi (5). Kiitos aktiivisesta osallistumisesta! 

- Tvärminnen aktiiviseminaari 10.–12.3. tulossa! TULKAA!!?? 

- Laskiainen tulossa, Vujut tulossa, KuMa-retki tulossa 

- Wappu ei koskaan loppunutkaan 

 

 

16. Seuraavat kokoukset  

16.1 Kevätkokous 22.2. 

16.2 HalKo 22.2. 

Aloitetaan kevätkokouksella, jonka jälkeen alkaa HalKo. Alustavasti varataan Oljenkorren 

kabinetti. 

 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 16:00 

Tatu Jentze, Sihteeri (22. helmikuuta 2023 14:59 GMT+2)
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