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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

KUUKAUSIKOKOUS 
 

PAIKKA: Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11 

AIKA: 28.2.2018 klo 17.00 

LÄSNÄ: Taneli Pärssinen 

Topias Tanska 

Kiia Eerikäinen 

Aku Suoknuuti 

Julia Viertola 

Jouko Lappalainen 

Olivia Halme 

Antti Nevalainen 

Eemil Becker 

Iivari Laaksonen 

Vivi Tarkka 

Tommi Kivikko, poistui kohdassa 10 

Jessika Isomeri 

Aino Aalto 

Reetta Lehto 

Elli-Nora Kaarto, poistui kohdassa 12 

Elisa Hanhirova 

Aada Koivuranta, poistui kohdassa 11.3 

Sakari Sarjakoski 

Marisofia Nurmi, saapui kohdassa 5 

Tommy Tienhaara, saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 12.7 

Iiris Vilo, saapui kohdassa 6.1 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen 
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3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään esityslistaan kohdat 8.4 Taloudenhoitajan kulukorvaukset, 11.6 Portsun tuparit, 11.7 

Tutkimusiltama, 12.5 Portsun mantsatilojen sisustaminen, 12.6 Maantieteen päivien suunnittelu, 

12.7 Kahvinkeittokello ja 12.8 Haalarimerkkivaihto. Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen 

kokouksen työjärjestykseksi.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään hallituksen kokouksen (16.2.2018) kokouspöytäkirja. 

5. MiSo 

Blogin päivittäminen, Roope – työn alla 

Uuden nettisivun omistusoikeudet MaO:lle, Sakari & Roope – työn alla 

Kysely vuoden luennoitsijan nimestä, Antti – työn alla (nimet on valittu viimeistä äänestystä 

varten, toteutetaan alustavasti vujujen jälkeen) 

Hallituksen ja aktiivien kuvaukset nettiin, KAIKKI – työn alla 

Hallituksen ja aktiivien kuvausten keräys, Olivia – työn alla 

MaO-paidan hinnan selvittäminen, Iivari – työn alla 

Unigrafia-kortti hallitukselle, Julia – työn alla 

MobilePay MaO:lle, Iivari – hoidettu 

Lidlin ja K-marketin hintojen/tuotteiden vertailu, Aino, Elli-Nora, Reetta – hoidettu 

Maantieteen päivien toimikunnan kerääminen, Marisofia & Tommy – työn alla (on kokoustettu 

Venla Berneliuksen kanssa, muutamia päävastuita on luvassa opiskelijoille. Kaikki saa osallistua 

kaikkeen suunnitteluun, tiimit voivat koostua niin henkilökunnasta kuin opiskelijoistakin. Voimme 

ehdottaa, millaisia workshopeja ynnä muuta ohjelmaa haluamme. Oheisohjelmaa, kuten 

kaupunkikierrosta, saa myös suunnitella.) 

Yökäyttöinfolaput ATK-luokkien oviin, Julia tai Aku – työn alla (lisätään Sakari vastuuseen) 

Palautteet, Aku – tehty 

Vuoden luennoitsija -palkintojen karsinta, Antti & Julia – tehty 

Haalarimerkkikilpailu, Jessika – poistetaan listalta, sillä uudet merkit eivät ehtisi ennen Kumpulan 

kevätmarkkinoita 

Mahdollinen haalarimerkkivaihto, Julia – tehty 

 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Toiminnantarkastuskertomuksen kommentit 

Sampolta ja Meriltä tuli muutama huomautus asioista, jotka pitäisi korjata viime vuoden 

toimintaan nähden. Kiinnittäkää huomiota näihin tänä vuonna: 

- Kokouspöytäkirjat: Kokouspöytäkirjoihin tulee merkitä tarkasti ja kattavasti kaikki käyty 

keskustelu, päätökset. Pöytäkirjoissa ei ole tietoa esimerkiksi edustustilaisuuksien 

sponsoroinneista. Budjettipäätökset pitää merkitä tarkasti, nyt joissain rahamenoissa on 

epäselvyyksiä. Myös budjettimuutokset ja kaikki summat tulee merkitä tarkasti. Kokouksessa 

keskusteltiin siitä, missä nykyinen budjetti on nähtävillä. Palataan asiaan myöhemmin. 

- Järjestöläisten puuttuvat siirtomaksut: Vanhoja maksamattomia kahvimaksuja (vuoden 2016 ja 

vanhemmat) on kertynyt yli 1200€. Puuttuvat maksut pitää selvittää. Huomautus herätti 

https://www.facebook.com/pasi.hattu?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/pasi.hattu?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/Anttichan?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/olivia.halme.5?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/iivaril?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.viertola?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/iivaril?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/aino.aalto?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/ellinora.kaarto?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/reetta.leht0?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/marisofia.nurmi?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/tommy.tienhaara?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/aku.suoknuuti?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/aku.suoknuuti?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/Anttichan?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.viertola?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/jessika.isomeri?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.viertola?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
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keskustelua: Maksuja on peritty paljon viime vuoden aikana Elisan toimesta. Pohdittiin myös, 

voisiko esimerkiksi vaihto-oppilaiden maksamattomia kahvimaksuja merkitä tappioksi? Myös 

sponsoreilta saatavien rahojen käyttö kahviin oli myös ideana, sillä rahojen karhuaminen 

lukukausien jälkeen on haastavaa. Kahvin kulutus saattaisi tosin nousta, jos se ei maksaisi mitään. 

Työelämävastaavat olisivat valmiita etsimään sponsoreita kahvimaksuihin, mutta heräsi kysymys 

siihen, onko sponssien hankkiminen kahveihin etusijalla, vai onko rahaa parempi käyttää johonkin 

muuhun. Hallitus kuitenkin hyväksyy sponsorin etsimisen kahveille työelämävastaavien toimesta. 

Kaupan lasku olisi myös mahdollista lähettää suoraan sponsoriyritykselle. 

6.2 Dekanaatin ja kumpulan puheenjohtajien tapaaminen 

Eilen oli aamupalahetki, jossa oli läsnä dekaani Paula Eerola, neljä varadekaania sekä Kumpulan 

järjestöjen puheenjohtajat. Aamupalalla keskusteltiin esimerkiksi isopyörän vaikutuksesta ja 

hopsista (Matlu on vuotuisten opintopistemäärien suorittamisen hännillä yliopiston, maantieteen 

opiskelijoilla menee kuitenkin matlun sisällä hyvin). Aamupalalla sovittiin, että tapaamisia 

pidetään kerran periodissa. 

6.3 Haalarimerkkikilpailu 

Haalarimerkkikilpailua ei järjestetä nyt, vaan myöhemmin keväällä. Jessika ottaa 

haalarimerkkikilpailusta vastuun. Kevään viimeisessä kokouksessa äänestetään uusista 

haalarimerkeistä, kesällä ne menevät tuotantoon ja syksyllä myyntiin. Kumpulan 

kevätmarkkinoilla myytyjä merkkejä voidaan myös tilata kesällä lisää, jolloin syksyllä MaO:lla on 

täydennetyt merkkivarastot. 

6.4 MobilePayn hyödyntäminen 

Iivari selvitti MobilePay-asiaa: Frankin tarjous vain vuodeksi ilmainen, ja jatko epävarma, sillä 

vuoden jälkeen MobilePay ottaisi rahaa itselleen jokaisesta suoritetusta maksusta. Menetelmä 

koettiin hieman epäkäytännölliseksi, sillä tapahtumissa pitäisi silti olla QR-koodi, josta johtuen 

maksutapa ei kuitenkaan helpottuisi hirveästi. Koska jatkosta ei olla varmoja, ja MobilePayhin 

pitäisi sitoutua, päädyttiin idea jäädyttämään. 

6.5 Jääkausibileiden budjetti 

Jääkausibileiden budjetiksi sovitaan 60€ (menot: Alina-salin maksu 70€, kauppalasku 70€, 

visapalkinnot 10€. Pääsymaksuista tuli hieman alle 100€). 

6.6 Klusterin siivousvuorot 

MaO:lle tuli yksi vuoro lisää ja jotkin siivousviikot muuttuivat, koska Spektrum lähti Klusterilta. 

Samana pysyneet viikot ovat 18, 27, muuttuneet 35, 43. Lisäviikoksi määräytyi viikko 51, jolle ei 

vielä sovita vastuunkantajia. Vastuunkantajat sovitaan myöhemmin.  

6.7 Limeksen vuosijuhlat 17.3. 

Aku kysyy mahdollisia edustajia hallitus ja aktiivit -Facebookryhmässä.  

7. Posti 

Postikortti 

Symbiontti -lehti 
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8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

Tilin saldo on 1791,40€ 

8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. MaO:lle on pian tulossa potentiaalivoittoja vuoden 2017 Kumpulan 

potentiaalista. 

8.3 Kauppa-asiat 

Tulokset: Lidlin valikoima on suppeampi, ja ongelmalliseksi koetaan tietyn kasvimaidon (iKaffe) 

puuttuminen. Joidenkin mukaan Lidlin kasvimaito ei käy kahviin. Lidlin kasvimaito on 0,90€ 

halvempaa kuin iKaffe. K-marketin teevalikoima on parempi. Reilun kaupan kahvi maksaa Lidlissä 

4,50€, kun taas Pirkan vain 4€, joten kahvin kannalta vaihtaminen ei ole kannattavaa. Lidlistä saa 

vain kevyt(lehmän)maitoa UHT-maitona, eikä erikseen täys- tai rasvatonta maitoa. Hintasäästö on 

pieni, joten onko kannattavaa lähteä vaihtamaan?  

Hallitus- ja aktiivit -Facebookissa on kuitenkin sanottu, että Lidlistä saisikin hyvää kauramaitoa 

kahviin. Kokouksen osanottajien mielestä hintaeroja voisi testata vieläkin tarkemmin, jotta 

saadaan tarkka hintaero. Tämän kuukauden kauppalaskuhinta on n 350€ k-kaupassa (kaupasta 

tosin ostettiin paljon tällä kerralla, sillä keittiömestareilla oli auto käytössä).  

Sovitaan, että Lidlin kasvimaitoa testataan MaO:n keittiössä, ja hintaerotarkasteluun palataan sen 

jälkeen. MaO:n listoille kirjoitetaan ”käykää maistamassa uutta kasviperäistä maitoa ja kertokaa 

mielipiteenne” -tyyppinen viesti”. Keittiöemännät ottavat hoitaakseen.  

Ehdotetaan myös, että tänä vuonna keittiöostoksista pidetään tarkkaa tilastoa Excelissä, jotta ensi 

vuonna olisi helpompaa arvioida kuukausittaisia ostomääriä. 90snt eroa kasvimaitojen välillä. 

Onko Lidlille mahdollista avata tiliä?   

8.4 Taloudenhoitajan kulukorvaukset 

Tilinpäätöksestä tuli tulostuskuluja 9€. Hallitus hyväksyy syntyneiden kulujen korvauksen Elisa 

Hanhirovalle. 

9. Opintoasiat 

9.1 Tapaaminen osastonjohtajan kanssa 

Kiia, Tanja ja Julia kävivät keskustelemassa osastonjohtaja Annakaisa Korjan kanssa. Tapaamisessa 

keskusteltiin siitä, että maantieteen osaston tarvitsee enemmän henkilökuntaa. Ruotsinkielinen 

professori on tulossa, kuten myös mahdollisesti sijainen. Sijainen ei olisi professori, mutta 

esimerkiksi kykeneväinen auttamaan graduprosessissa. Keskustelu meni hyvin. 

9.2 Palaute 

Kaksi palautetta, molemmat samasta aiheesta. 

Palautteenantajat antavat palautetta Supan siisteydestä. Suppa on kiva opiskelutila, mutta Loimu-

tavaraa ja tyhjiä pahvilaatikoita on kaikkialla. Voitaisiinko Suppa siistiä? 

Kokouksessa heränneet kommentit: Loimun tavaroille on annettu lupa olla Supassa. Loimu on 

myös tänään käynyt hakemassa tavaroita, jonka aikana tavarat ovat olleet levällään. Toivottavasti 

paikat on siistitty sen jälkeen. Loimun kamat ovat viikko sitten olleet ok, mutta vähän levällään. 
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Loimun tavaroille on/on tulossa arkku. Fuksien haalareiden pahvilaatikot ovat vielä supassa, 

tuutorit siivoavat ne pois mahdollisimman pian. Muutamia haalareita on myös vielä paikalla, 

fukseille laitetaan muistutusviestiä haalareiden hakemisesta. Mikä Supassa oleva rullakko on, 

voiko sille tehdä jotain? 

10. Vastaavat 

Varapuheenjohtaja: Menee hyvin. Palautteita on seurailtu, vastauksia kirjoiteltu. Pitää vielä tehdä 

maaliskuun kuukausitiedote. Kokouksen osanottajilta nousi kysymys, voisiko kuukausitiedotteesta 

tehdä jonkun toisen kuin kuvatiedoston? Mikä on työelämävastaavien englanninkielinen nimitys? 

Työelämävastaavat lupaavat pohtia asiaa. 

Opintovastaava: Edellisen keskustelun (osastonjohtajan kanssa) jälkeen ruvetaan miettimään 

seuraavaa. Kyselyt kursseista ovat vielä auki. 

Työelämävastaavat: Sponsorisopimusten hoitaminen etenee, sopimus on allekirjoituksia vaille 

valmis YKA:n kanssa. Loimun kanssa sopimusta ei olla uusittu, mutta oletetaan, että se menee 

läpi, ja toivotaan, että määrää saataisiin vähän nostettua. Loimun haalarisponssia voisi koittaa 

myös nostaa muiden sponsoreiden tasolle. TEK on seuraava projekti. Maanmittareiden 

työelämämestariin on myös oltu yhteydessä, heidän kanssa halutaan tehdä yhteistyötä ja oppia 

heiltä työelämävastaavan hommista. Henkilökunnan ja tutkijoiden kanssa on juteltu työelämä- ja 

tutkimusiltamista. Helsingin kaupungille on oltu yhteydessä ekskursiomahdollisuuksista. Keväälle 

on näillä näkymin tulossa yksi ekskursio ja syksylle yritetään saada useampi.  

YKA:n sopimus tiivistettynä: YKA:n logo sijoitetaan kuvalinkkinä MaO:n nettisivulle, mainos 

sijoitetaan Mantun seuraaviin numeroihin (vuoden 2018 tulevat Mantut + pieni punainen), juttu 

YKA:sta julkaistaan Mantussa, YKA saa näkyvyyttä työelämäiltaman mainostuksessa ja logo 

painatetaan vuoden 2018 fuksien haalareihin. Sponsoriraha on kohdistettu työelämäiltamaan, 

johon se kulkee MaO:n kautta. Julialta pyydetään allekirjoitus sponsorisopimukseen. Asiaan 

liittymätön vinkki: Geotrim on hyvä haalarisponsori. 

Liikuntavastaava: liikuntapuoli hyvä, fukseja on alkanut käymään enemmän liikuntavuoroilla. 

Tuutorivastaava: On oltu siinä ymmärryksessä, että tuutorivalinnat tulevat perjantaina julki. Nyt 

onkin hieman epävarmuutta, valinnat saattavat tulla tai saattaa olla tulematta. Kävikin ilmi, että 

perjantai oli vain deadline koulutusohjelmien tuutoriehdotusten eteenpäin ilmoittamiselle. Tänä 

vuonna ei ollut haastatteluita. Tuutoreita valitaan MaO:lle 10+2 (Jessika ja Hanna), ja siihen lisäksi 

2 kv-tuutoria (eli yhteensä 14).  

Tilamestarit: Hyvin menee, tapahtumat ovat menneet hyvin. Seuraavaksi vuosijuhlat, paljon 

hommaa edessä. Tilastointia tapahtumista on tehty ensi vuotta silmällä pitäen. 

Egea-vastaava: ei ole ollut hirveästi hommaa, sain äskettäin kysymyksen maaliskuun EGEA-

tapahtumiin liittyen. Maaliskuun neljännellä viikolla on tulossa EGEA Nuuksio -hangout. EGEA-Viro 

on täällä silloin minivaihdossa. Kilpisjärvitapahtuma ensi viikolla, tapahtumaa ei ole mainostettu 

MaO:lle tai suomalaisille egealaisille, koska sinne mahtuu niin vähän porukkaa, ja eurooppalaiset 

ovat etusijalla. Heräsi kysymys, voisiko varjoilumahdollisuutta mainostaa MaO:n kanavilla. 

Todettiin, ettei ole MaO:n vastuulla mainostaa enää tätä tapahtumaa. Varjoilutapahtumat ovat 

yleisestikin itsenäisesti hoidettavia? Muistutettiin vielä, että tapahtuman agendana on järjestää 

lappikokemus eurooppalaisille, jonka takia tapahtumaa ei ole mainostettu Suomessa. 
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Egeavastaavalle kysymys: lähteekö EGEA mukaan Geosauna -tapahtumaan 27.3. (tapahtumassa 

mukana Vasara, Geysir, MaO ja Synop)? Kysymys välitetään heti Egean aktiiveille ja hallitukselle. 

Taloudenhoitaja: Matskut on vihdoinkin tämän kauden taloudenhoitajalla ja homma lähti 

rullaaman. 

Keittiömestari: Jääkausibileet oli, ostettiin herkkuja. Seuraavaksi vuosijuhlat, joten isot kokkailut 

tulossa. Käytiin kaupassa autolla ostamassa paljon kahvimaitoa. Ongelma: edellisillä 

keittiömestareilla on ollut keittiöpyyhkeet, ja niitä on kyselty takaisin, mutta ne ovat huonossa 

kunnossa. Saadaanko ostaa uusia lisää? Nykyiset keittiöpyyhkeet otettiin juuri pesuun. Voisi ostaa 

useamminkin uusia, nyt voisi ostaa esimerkiksi 8 kappaletta. Keittiöpyyhkeet olisivat kiva vaihtaa 

viikoittain. Päätetään sponsoroida 20€ uusiin keittiöpyyhkeisiin.  

Huvipäällikköt: ”Tosi hyvin menee”. Jääkausibileet onnistuivat hyvin, alumneja oli jopa 15-20. 

Porukka toivoi lisää alumnibileitä, vinkattiin ensi vuotta seuraavana mahdollisuutena. Elämä pyörii 

vuosijuhlien ympärillä. Stressi on tasaantunut, delegoiminen on lähtenyt käyntiin. Kaksi vastaavaa 

on täydellistä, yksin olisi kauheaa. Kulukorvauspyynnöt ovat tulossa. Hesarin appron liput tuli. 

Sihteeri: Ei mitään uutta. 

Kv-vastaava: ei ole järjestetty vielä mitään vaihtareille, mutta tullaan järjestämään. 

Puheenjohtaja: Hyvin menee, täytin Tahlon (HYYn toiminta-avustuksen hakulomake), HYYltä tulee 

toiminta-avustusta. Viime vuonna tuli noin 1700€. Mainittiin, että sponsorisopimuksista tulisi 

suuri osa MaOn tuloista. Vähän aikaa sitten oli MaOn vanhojen puheenjohtajien tapaaminen 

(Paikalla Julia, Outi, Merija Meri). Tapaamisessa todettiin, että koska sponsorisopimuksia on 

tulossa, rahaa voidaan käyttää tapahtumiin paljon. Dekaanien kanssa on ollut jutustelua. 

Kokouksen osanottajilta tuli kommenttia, että puheenjohtajistolta olisi kiva kuulla, mitä on tehty, 

ettei ainejärjestön pyörittäminen jää ihan pimentoon meiltä muilta.  

11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

11.1 Vuosijuhlat ja sillis 10.3. 

Tapahtuu, kaikki rullaa hyvin. Antti teki työvuorotaulukoita, taulukot linkataan vielä hallitus ja 

aktiivit -Facebookryhmään.  

11.2 Hallitusappro 16.3. 

Tapahtuu. Vierailukohteita on tiedossa. 

11.3 Kumaretki 4.-9.4. 

Tulossa.  

11.4 Työelämäilta 10.4. 

Tulossa. 

11.5 Helsinginkadun appro 19.4. 

Tulossa, ilmoittautuminen näillä näkymin vujujen jälkeen.  

11.6 Portsun tuparit 3.4. 

Venla Berneliuksen kanssa on palaveerattu Portsussa. Tuparit on tarkoitus järjestää 3.4. Jos on 

ehdotuksia tupareihin, niin niitä saa ilmoittaa Venlalle. Tupareiden on ajateltu alkavan noin klo 15 
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eteenpäin. Tupareita ennen olisi hyvä tehdä pientä sisustamista (huonekasveja ynnä muita). Myös 

pelejä ja mukeja saa lahjoittaa. Arkkitehdit ovat luultavasti tarkkana siitä mitä saa viedä 

(huonekalut ja kasvit ok). Joku kartta olisi kiva saada seinälle. Huvipäälliköt ottavat nakkia 

mainostamisesta, jotta ymmärretään, että tapahtuma on matalan kynnyksen ja kaikille 

MaOlaisille. Visaa on tiedossa, tarjoiluja kai myös. Ideoita saa lähettää Venlalle. Portsussa voi jo 

hengata, kahvihuonetta saa myös käyttää.  

11.7 Tutkimusiltama 25.4. 

Ollaan pöhisty tutkijoiden kanssa, tutkimusiltama järjestetään näillä näkymin Urbaniumissa. 

Mesta Ry:n tila (Urban studies and planning -ohjelman järjestö). Yritetään saada laaja kattaus 

kaikkia aloja, tutkijoita myös vain kuuntelemaan. Tavoitteena on tutkijan ja opiskelijan välinen 

keskustelu. Opiskelijoille mahdollisuuksia töihin ja opinnäytetöihin.  

11.8 Menneet tapahtumat: MaO-MK-sitsit 45, jääkausibileet 57, HYY:n virityspäivä 0.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Tuutorihaku 

Perjantaina 2.3. on viimeinen päivä, milloin koulutusohjelmakohtaisesti pitää ilmoittaa valinnat. 

Tähän osallistuu Jessika, Hanna ja Katariina. Ei ole varmaa, tuleeko valinnat takaisin meille jo 

perjantaina. Tiedekunta tekee lopulliset päätökset.  

12.2 MaO-paidan tilaus 

Toisesta firmasta tuli vastaus, että ei osata antaa hinta-arviota, koska ei tietoa logosta/tekstistä tai 

tilausmäärästä. Mennäänkö hernesaareen paikan päälle katsomaan? Aada ja Julia voivat lähteä 

mukaan katsomaan. Kiialta voi kysyä apua paitoihin liittyen, sillä hänellä on kokemusta.  

12.3 Kumpulan speksin liput 

Näistä on ollut puhetta, MaOlle on varattu 20 lippua 13€ kappalehintaan maanantaille 

kumaretken jälkeen. Viime vuonna kaikkia varattuja lippuja ei käytetty, ja käyttämättömiä ei 

tarvinnut maksaa. Jos ei olla velvollisia ostamaan kaikkia varattuja lippuja, pitäisikö varata lisää? 

Välitetään tieto kulttuurivastaaville, että varataan enemmän. MaO hankkii sen verran, kun on 

menijöitä. Viime vuonna varattiin 50 lippua, 43 maksettiin. 

12.4 Hallitus & aktiivit -drive 

Idea lyhyesti: MaOlla olisi Google-tili, jossa olisi drive, johon kaikki aktiivit voisivat vuodesta 

toiseen laittaa kaikki relevantit tiedot. Virkojen kansioihin tulisi alakansioita, joista hallitus ja 

aktiivit pääsisivät tarkastelemaan kaikkea mitä tarvitsee. 

Mahdollistaisi sen, että olisi kaikki tiedostot tallessa samassa paikassa (esimerkiksi 

keittiömestareiden tilastoja, työelämävastaavien tiedostoja). IT-vastaava voisi varmuuskopioida 

Driven välillä varmuuden vuoksi. Vähän niin kuin Trello, mutta dokumenteille. Sakari voi ottaa 

hoitaakseen. Driven myötä ei tarvitse tehdä uutta Excel-pohjaa kaikille tapahtumille, vaan sieltä 

voi hakea valmiita. Tilille kirjaudutaan yhteiseltä MaO:n tilitä. Kokouksen osanottajien mielestä 

Drive olisi tosi hyvä idea, helpottaisi paljon kaikkea toimintaa. Tilin voi jakaa myös omalle gmail-

tilille, jolloin omalta tililtä voi jakaa kansioita MaOn tilille. 

Päätettiin, että tili luodaan, ja sen nimeksi tulee mao.aktiivit(a)gmail.com 
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12.5 Portsun mantsatilojen sisustaminen 

Henkilökunta on nyt Porthaniassa, ja paikalle toivotaan yhteisöllistä tilaa. Heräsi kysymys siitä, 

kuka maksaa sisustuksen. Toistaiseksi sisustuskamaa koitetaan saada lahjoituksina. Budjettia 

sisustukselle ei ole tiedossa, ideoita otetaan vastaan.  

12.6 Maantieteen päivien suunnittelu 

Viestejä menossa eteenpäin juuri tällä hetkellä. Kerätään kiinnostunutta porukkaa järjestelemään. 

Tapaamisessa pohdiskellaan ohjelmaa ja vastuualueita, joista lähetetään infoa eteenpäin Venlalle 

ja Löytöselle. Luvassa on siis rentoa brainstormausta. Opintopisteitä luvassa, jos lähtee mukaan 

järjestelyihin. Kokous on ke 14.3., sijaintina mahdollisesti Mascot, ei vielä varmistettu. 

Suunnitteluryhmälle luodaan ryhmä Facebookiin.  

MaO:n vastuu tapahtumassa: Konferenssi-illalliselle (saa osallistua, kyseessä on perinteikäs ja 

monille tärkeä illallinen) on ideana järjestää varjoilubileet opiskelijoille ja tutkijoille. Esimerkiksi 

dokkarileffailta ja tarjoilut, jonka jälkeen yhteiset jatkot. Jotain kiinnostavaa ja edullisempaa olisi 

kiva keksiä. Näistä voidaan puhua suunnittelutapaamisessa. Viime vuonna konferenssi-illallinen ja 

opiskelijoiden varjobileet olivat samassa rakennuksessa. Jos haluaa muuta ohjelmaa tieteellisen 

sisällön lisäksi niin antaa palaa. Idea: ennen maantieteen päiviä järjestetään jatko-opiskelijoiden 

verkostoitumispäivä. Samaan aikaan voisi järjestää opiskelijoille esimerkiksi 

esiintymistaito/puhumistaitokoulutushomma (noin 2pv), paikalle alan opettaja.  

12.7 Kahvinkeittokello 

MaOn keittiöön haluttaisiin esimerkiksi liitutaulu, johon voi merkata kahvinkeittoajan. 

Ostettaisiinko parkkikiekko? Sovitaan ostettavaksi parkkikiekko. Parkkikiekolle budjetoidaan 5€  

12.8 Haalarimerkkivaihto 

Viime kokouksessa puhuttiin, jos oululaisten kanssa voisi järjestää haalarimerkkivaihtoa? MaO voi 

myydä merkkejä Koomassa, standeja on meillekin tarjolla. Atlaksen merkkejä saa myös ostettua 

tapahtumasta. Haluaako joku ottaa hoitaakseen merkkien myynnin tapahtumassa? Kysytään 

hallitus- ja aktiivit Facebookissa, onko vapaaehtoisia myyjiä.  

Tässä välissä: Halutaanko Maantieteen päivien toimikunnan kokous kuukausitiedotteeseen? 

Halutaan. Potentaalikokous myös. 

13. MiSo 

Kahvimaitokokeilu - Keittiömestarit 
Portsun tuparien mainostus - Huvipäälliköt 
MaO:n Google-tili - Sakari 
Haalarimerkit - Julia 
Blogin päivittäminen - Roope 
Nettisivun domain MaO:lle - Sakke ja Roope 
Kysely vuoden luennoitsijan nimestä - Antti 
Hallitusten ja aktiivien kuvausten keräys - Olivia 
Mao-paidan hinnan selvittäminen - Iivari 
Unigrafiakortti hallitukselle -Julia 
Maantieteen päivien toimikunnan kerääminen - Marisofia ja Tommy 
Yökäyttöinfolaput ATK-luokkien oviin - Julia/Aku 
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14. Seuraavat kokoukset  

14.1. HalKo 13.3. 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23. 

 

Hallitus allekirjoitti kokouksen lopuksi vuoden 2017 taseen. 

 

 

 

 

_______________________________________                     _______________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                                       Olivia Halme, sihteeri 


