
 

Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen laitos 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  1(6) 

 

 

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 

HALLITUKSEN KOKOUS 
PAIKKA: Katajaharjuntie 6 B 17 

AIKA: 16.3.2018 klo 12.00 

LÄSNÄ: Jessika Isomeri 
Antti Nevalainen 
Sari Aroalho 
Iivari Laaksonen 
Julia Viertola 
Vivi Tarkka 
Aada Koivuranta 
Olivia Halme 
Aino Aalto, saapui kohdassa 5 
Eemil Becker, saapui kohdassa 5 
Aku Suoknuuti, saapui kohdassa 5 
Jouko Lappalainen, saapui kohdassa 9.1 
Elli-Nora Kaarto, saapui kohdassa 12 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.22. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään esityslistaan kohdat 6.4 Tuutorvalinnat, 10.14 KJYV, 10.18 Haalarimerkkiompelu, 10.19 

Tilamestareiden peli/leffailta ja 11.6 Kuva-driven tilanne. Hyväksytään esityslista muutosten 

jälkeen kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään kevätkokouksen (28.2.2018) ja kuukausikokouksen (28.2.2018) pöytäkirjat.  

5. MiSo 

Lidlin kahvimaitokokeilu, Keittiömestarit (Aino) – työn alla 

- Hallitus- ja aktiivit Facebook-ryhmään on laitettu mielipidekyselyä mahdollisesta uudesta 

kasvimaidosta. Pitkitetään uuden maidon ostoa siihen, että vanhat loppuu. Teet ovat Lidlissä 

halvempia, mutta valikoima on todella suppea. Kahvin hinta on 50snt korkeampi, ja 

rasvatonta- tai täysmaitoa ei ole tarjolla iskukuumennettuna. K-marketin asiakkuudessa 

ainoa ongelma on siis kasvimaito, joka olisi huomattavasti halvempaa Lidlissä. Tuottaako 

https://www.facebook.com/aino.aalto?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group


 

Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen laitos 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  2(6) 

 

lisävaivaa keittiömestareille, jos kasvimaito haetaan Lidlistä ja muut ostokset K-marketista? Ei 

tuota, sanoo keittiömestarit. Keittiömestarit lähtevät selvittämään mahdollista 

laskutussopimusta Lidliin.  

Portsun tuparien mainostus , Huvipäälliköt (Antti) – työn alla 

MaO:n googletili , Sakari - joo 

Haalarimerkit, Julia – työn alla 

Blogin päivittäminen, Roope – työn alla 

Nettisivun domain MaO:lle, Sakari ja Roope – työn alla 

Kysely vuoden luennoitsijan nimestä, Antti – työn alla 

Hallitusten ja aktiivien kuvausten keräys, Olivia - tehty 

Mao-paidan hinnan selvittäminen, Iivari – työn alla 

Unigrafiakortti hallitukselle, Julia - tehty 

Maantieteen päivien toimikunnan kerääminen, Marisofia ja Tommy – tehty, kokous oli 

Yökäyttöinfolaput ATK-luokkien oviin, Julia/Aku - tehty 

6. Ilmoitusasiat 

6.1 Uusi yliopistonlehtori 

Ilouutisia, meillä on uusi lehtori, Pia Bäcklund. Hän aloittaa virallisesti huhtikuussa, mutta on jo 

nyt joillain kursseilla.  

6.2 YKA:n sopimus (+650€) 

Marisofia ja Sakari ovat tehneet sopimuksen YKA:n kanssa, jonka Julia on allekirjoittanut. 

Sopimukseen kuuluu seuraavat kohdat: YKA:n logo MaO:n nettisivuille ja Mantun tämän vuoden 

tuleviin numeroihin (mukaan lukien fukseille suunnattu Pieni punainen), yhdessä Mantussa 

julkaistaan juttu ja isompi mainos YKA:sta, työiltaman viestinnässä annetaan YKA:lle näkyvyyttä, 

vuoden 2018 fuksien haalareihin sijoitetaan YKA:n logo näkyvälle paikalle. Taloudellisesti saamme 

tukea 650€, osa rahoista menee työelämäiltaan. 

6.3 Sillissiivouksen lisämaksu (-55€) 

Antti sai puhelun, että silliksen tilojen siivoukseen meni tunti normaalisiivousta kauemmin. 

Yliaikaa siivoukselle aiheuttivat lasipullot ja kauemmin kestänyt lattian siivous. Lasku on 55€. 

Mielestämme emme olisi voineet esisiivota enempää, mutta ymmärrämme täysin, että siivous on 

mennyt yliajalle.  

6.4 Tuutorvalinnat 

Tuutorit on nyt valittu. Torstaina 15.3. oli tuutoristartti, jonka jälkeen mantsan tuutoreilla oli 

ensimmäinen kokous ja hommat laitettiin pyörimään. Julia menee vierailulle tuutoreiden 

seuraavaan kokoukseen.  

7. Posti 

Ei postia mukana 

8. Talousasiat 

8.1 Tilin saldo 

2251,48€, potentiaalivoittoja ei ole vieläkään tullut, TKO-älylle laitettu kyselyä. Siellä päässä 

kuulemma takkuillaan. 

https://www.facebook.com/Anttichan?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/sakari.sarjakoski?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.viertola?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/pasi.hattu?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/sakari.sarjakoski?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/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/julia.viertola?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
https://www.facebook.com/aku.suoknuuti?fref=gs&dti=164049616962918&hc_location=group
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8.2 Taloudellinen tilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä. 

8.3 Kulukorvaukset – puheenjohtaja ja huvipäällikkö (n. -120€) 

Puheenjohtajalla on kuitittomia kulukorvattavia patentti- ja rekisterihallituksen kuluja yli 100€. 

Huvipäälliköllä on tulostuskuluja vuosijuhlien läsyistä 19,24€. Kummatkin hyväksytään 

kulukorvautettavaksi. 

9. Opintoasiat 

9.1 Palaute 

Palautteenantaja huomauttaa, että mantsalaisten keskuudessa mielenterveysongelmaläpän 

heittäminen voisi loppua. Voitaisiinko ajatella mitä suusta tulee ja olla ystävällisiä toisillemme. 

Palautteenantaja ymmärtää, että asia ei ole hallituksen vaikutusvallan alla. Hallitus ymmärtää, 

että mielenterveysasiat eivät ole vitsin aihe ja aikoo täten toimia esimerkkinä hyvän mielen 

vitsailulle MaO:n tapahtumissa.  

9.2 Osastokahvit 28.3. 

Geotieteiden ja maantieteen laitoksen yhteiset osastokahvit ovat 28.3. klo 14 eteenpäin 

valopihalla. ”Osastokahvit” on uusi nimitys laitoskahveille. Tapahtumassa henkilökunta ja 

opiskelijat voivat vaihtaa kuulumisia. Tapahtuman kustantaa osasto.  

10. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

10.1 Hallitusappro 16.3. 

Tulossa  

10.2 Ruotsinkielinen visa 21.3. klo 13.00 

Ensimmäinen ruotsinkielinen visa sohvilla 21.3. Emilin toimesta. Ei tietoa mahdollisesta 

mainostuksesta. 

10.3 KOOMA 22.3.-24.3. 

Tulossa ja innolla odotetaan. Ainakin 44 Helsingin mantsalaista on lähdössä tapahtumaan. 

10.4 Geosauna 27.3. 

Vasara, MaO ja Synop ja Geysir pitää saunaillan Sivistyksellä. Tällä hetkellä MaOlle ei ole tullut 

nakkihommaa. Sisäänpääsymaksusta ei tietoa, viime vuonna noin 3 euroa. Kokousta 

tapahtumasta ei ole ollut. EGEA ei lähde mukaan. 

10.5 Osastokahvit 28.3. 

Tulossa 

10.6 Porthanian tuparit 3.4. klo 15.00 

Tapahtumasta tuli sähköpostia MaO-listalle. Huvipäälliköt laittavat mainosta, jotta tapahtuman 

ymmärretään olevan kaikille opiskelijoille. 

10.7 Kumaretki 4.4.-8.4. 

Loimun sponssin kanssa hieman epäselvyyksiä ja he ovat pyytäneet meiltä lisäselvitystä 

ohjelmasta. Hostelli on maksettu ja kaikki on muuten kunnossa. Maksujakin on tullut MaOn tilille 

hyvin. 

10.8 Kumpulan speksi 9.4. 
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Varattu 20 lippua, ilmoittautuminen on auennut eilen. Liput maksetaan Speksille myöhemmin. 

Kaikki 20 lippua tulee luultavasti maksaa, vaikka kaikkia ei saataisi myytyä.  

10.9 Työelämäilta 10.4. – budjetti (-200€) 

Pyydetty 200€, saunatilan vuokraus menisi saunabudjetista. On todennäköisesti tulossa paljon 

porukkaa, joten haluttaisiin paljon tarjoiluja. Kuulostaa hieman paljolta, mutta sopimus YKA:n 

kanssa on tehty, josta osa on luvattu työelämäiltamaan. Tarjoiluihin kuuluu ruokaa ja juomaa. 

Päätetään budjetiksi 200€. 

10.10 Kumpulan kevätmarkkinat 11.4. 

Ei ole uutta tietoa. Päätetään pitää käytävävohvelit ovat samana päivänä. 

10.11 Hesarin appro 19.4. 

Tulossa, huvipäälliköt alkavat mainostamaan lippujen noutoa ensiviikon alussa. Maksuja on jo 

tullut ja joitakin lippuja jaettu. 

10.12 Tutkimusiltama 25.4. – budjetti  

Tutkimusiltama järjestetään Urbariumissa. Tutkijat tulevat kertomaan itsestään ja 

kontaktoitumaan opiskelijoiden kanssa. Budjettia on jo pyydetty (200€), mutta siirretään budjetin 

päättäminen seuraavaan kokoukseen. 

10.13 Megaspora 25.4. 

Matlun Megaspora, tänä vuonna retrospora, jossa esimerkiksi musiikki soitetaan cd-levyiltä. 

Lähtee 19.30 näillä näkymin Mikonkadun pysäkiltä. Tapahtuma kestää pari tuntia, ja loppuu 

Klusselle.  

10.14 KJYV 

MaOlta olisi hyvä saada kolme henkilöä rastinvetäjiksi. MaO ja Synop vetää rastia yhdessä, 

molemmalta järjestöltä tulee siis muutamia rastinvetäjiä, jotta rastille voi ottaa kaksi ryhmää 

samaa aikaan ja ruokailut yms. saadaan sujumaan. Jessika mainostaa. 

10.15 Vappu 

Pitää tehdä vappukysely, jotta saadaan fuksienkin mielipide siitä, mitä halutaan tehdä. 

Unohdetaan, mitä on ennen tehty ja otetaan uusia ideoita vastaan. MaOlympialaiset järjestetään 

lauantaina tai sunnuntaina.  Antti ja Aada tekevät kyselylomakkeen, Jessikalta ja Akulta voi kysyä 

vinkkejä viime vuodesta. 

10.16 Suursitsit 24.5. 

24. toukokuuta 2000 opiskelijaa sitsaa Senaatintorilla. Yhdistyttiin Vasaran kanssa ja ostettiin 

yhteensä 52 paikkaa. Yksi paikka maksoi 6,5e, päälle tulee vielä ruuat ja juomat. Tapahtumainfoa 

tulee myöhemmin, mutta lippujen määrästä tulee infoa pian. Sitsi-ilmo kuukauden päästä? Jos 

ilmoittautumisen tekee parin viikon päästä, saisiko haalarimerkkejä vielä tilattua? Kyselyä 

haalarimerkeistä on laitettu sitsityypeille eteenpäin. Tarvitaan porukka, joka valmistaa ruuan ja 

vie paikan päälle. Osallistujista voisi olla paikan päällä vastuuhenkilö, joka organisoi ruuan 

jakamisen yms. Julia voi ottaa nakkia, tarvitaan kyllä muitakin. 

10.17 Täyskaato 27.5. 

Kevään viimeinen tapahtuma, puistohengailua. Päätetään päiväksi sunnuntai 27.5.  

10.18 Haalarimerkkiompelu 16.4. 
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Fukseilta ja vaihtarilta tuli toivetta haalarimerkkiompelusta. Ennen Hesarin approa tai samalla 

viikolla, jotta saadaan ainakin vappua varten haalarit minttiin. Sovitaan ajankohdaksi maanantai 

16.4. klo 17. Jessika tekee Facebook-tapahtuman. Tapahtuma on kaikille MaOlaisille suunnattu. 

Jessika kysyy Resonanssia mukaan, ei ole ollut vähään aikaan mitään yhteistä tapahtumaa. 

10.19 Tilamestarien peli/leffailta 13.4. (-20€) 

Tilamestarit haluavat järjestää leffaillan. Tapahtumalle pyydetään 20€ budjettia. Myönnetään 20€ 

budjetti. Päiväksi ehdotetaan perjantaita 13.4. Tilamestarit koittavat varata klussen 

kerhohuoneen tapahtumalle. Tarkoituksena on katsoa kansainvälisiä elokuvia. 

10.20 Menneet tapahtumat: vuosijuhlat 99, sillis 92.  

10.21 KV-iltama (-30€) 

Vaihtareille iltama, jossa tehdään kansainvälistä ruokaa yhdessä. Tapahtumalle pyydetään 20-30€ 

budjettia. Paikalla olisi vain mantsan vaihtareita. Myönnetään tapahtumalle 30€ budjetti.  

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Haalarimerkkivaihto 

Haalarimerkkivaihdon tiimoilta oltu lisää yhteydessä Kooman järjestäjiin. MaOlle on varattu 

haalarimerkkien myyntipaikka perjantaille. Lupasivat kertoa opiskelijoilleen, että ollaan tulossa 

myymään meidän merkkejä. MaOlta tarvitaan pari henkilöä, jotka ovat myymässä pari tuntia. Ei 

viedä Ouluun kaikkia merkkejä, esim reippailija-merkkiä tuskin kannattaa muille mantsalaisille 

myydä. Paikan päällä ole lukittua tilaa kassalle. Ehdotuksena on, että käytettäisiin jonkun 

MaOlaisen Mobilepayta, jolle voidaan maksaa haalarimerkit. Haalarimerkkituotot maksetaan sen 

jälkeen MaOn tilille. Julia ottaa lisänakkia merkkimyyjien etsinnästä ja Olivian Mobilepayta 

voidaan käyttää haalarimerkkimyynnissä.  

11.2 Sulkapalloturnaus (-48€) 

Tapahtumassa on tarkoitus olla 16 paria, pelit pelataan nelinpelinä (pari vs. pari). Tapahtumalle 

halutaan varata yksi lohko kahdeksi tunniksi, joka maksaa 48e. MaO päättää maksaa 

varausmaksun, joten tapahtumaa päätetään sponsoroida 48 eurolla. Turnaus järjestetään ennen 

Lammin kenttäkurssia. 

11.3 Maon paitatilaus 

Paitafirman yhteyshenkilö ei vastaa, koska on lomalla. Muuten asia on hoidossa. Iivarin täytyy 

käydä tsekkaamassa materiaalit paikan päällä. 

11.4 Unigrafiakortti 

Julia kyseli asiasta, ja kävi ilmi, ettei järjestön nimiin ole mahdollista saada korttia. Näin ollen 

kortti pitäisi laittaa jonkun henkilön nimiin, ja MaOn lisätä kortille rahaa. Julia selvittää, miten 

muut järjestöt hoitavat tulostuskuluja. Palataan asiaan.  

11.5 Scandinavian outdoors inventaarionakki 

MaOlta lähtee nakkeilemaan perjantaina 23.3. klo 17-20 Ville K., Lyyra ja Yeminda. Maanantaina 

26.3. klo 7 eteenpäin paikalle menee Aku, Varpu, Jokke ja Antti.  

11.6 Kuva-driven tilanne 

MaOlla on drive kuville, jonka ilmainen osuus on 15 gigaa, vaikkakin siellä on nyt jonkun aikaa 

ollut 28 gigan edestä kuvia. Kuvat eivät enää mahdu kyseiseen driveen, vaan vain 3-4 vuoden 
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kuvat mahtuu kerrallaan. Jos halutaan 100 gigaa tilaa, se maksaisi kaksi euroa kuussa. Pohdittiin, 

katsooko kukaan enää kuvia monen vuoden jälkeen. Jos MaO ostaisi 30 gigan muistitikun, sinne 

voisi laittaa vanhimpia kuvia. Muistitikkua voisi säilyttää puheenjohtajan mapissa, jossa on 

esimerkiksi vanhoja pöytäkirjoja. Vanhasta drivesta siirrettäisiin tikule vanhoja kuvia pois sitä 

mukaan kun uudet ei enää mahdu. Selvitetään muistitikun hinta. 

Tehdään kohta 10.21 KV-iltama 

12. MiSo 

KJYV-mainostus - Jessika 
Vappukyselylomake - Antti ja Aada 
Suursitsi-ilmo - Julia 
Haalarimerkkiompelutapahtuma - Jessika 
Haalarimerkkiompelukysely resolle - Jessika 
Merkkimyynti Koomassa - Julia 
Tulostustiedostelu muille järjestöille - Julia 
Scandinavian outdoors -vetovastuu - Sari 
Kuvadriven linkkaus MaO:n faceen - Antti 
Muistitikun hinta - Julia  
Mahdollinen laskutussysteemi Lidliin - Aino 

13. Seuraavat kokoukset  

29.3. KuKo klo 18  

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33. 

 

 

 

 

 

_______________________________________                     _______________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                                        Olivia Halme, sihteeri 

 


