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MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY 
KUUKAUSIKOKOUS 

 
PAIKKA: Klusterin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11 

AIKA: 29.3. klo 18.15 

LÄSNÄ: Jessika Isomeri 

Iiro Niskala, poistui kohdassa 5 

Elli-Nora Kaarto 

Aku Suoknuuti 

Julia Viertola 

Olivia Halme 

Tanja Palomäki 

Kiia Eerikäinen 

Sakari Sarjakoski, poistui kohdassa 12.4 

Jouko Lappalainen 

Eemil Becker 

Roope Heinonen 

Vivi Tarkka 

Iivari Laaksonen 

Antti Nevalainen 

Aino Aalto 

Iiris Vilo, saapui kohdassa 12.6 

 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään hallituksen kokouksen (16.3.2018) kokouspöytäkirja. 
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Käsitellään kohta 12.6 
 
5. MiSo 

KJYV-mainostus, Jessika – tehty 
Vappukyselylomake, Antti ja Aada – työn alla  
Suursitsi-ilmo, Julia – työn alla 
Haalarimerkkiompelutapahtuman teko, Jessika – työn alla 
Haalarimerkkiompelukysely resolle, Jessika – tehty (tuli myöntävä vastaus)  
Merkkimyynti Koomassa, Julia – tehty  
Tulostustiedostelu muille järjestöille, Julia – tehty 
Scandinavian outdoors -vetovastuu, Sari – tehty  
Kuvadriven linkkaus MaO:n faceen, Antti – tehty  
Muistitikun hinta, Julia – tehty  
Mahdollinen laskutussysteemi Lidliin, Aino – työn alla 
Portsun tuparien mainostus, huvipäälliköt – tehty  
Nettisivun domain MaO:lle, Sakari ja Roope – työn alla 
Kysely vuoden luennoitsijan nimestä, Antti – kysely tehty 
MaO-paidan hinnan selvittäminen, Iivari – työn alla, esimerkkikappale tilattu 

 
6. Ilmoitusasiat 

6.1 Sauna 2 konkurssi 
Sauna2 on mennyt konkurssiin. Työelämäiltama oltiin järjestämässä Sauna2 tiloissa, joka on jo 
varattu ja maksettu. HYY:n hallitus kokousti tästä eilen, mutta ei ole vielä tullut infoa 
menettelyistä. 
 

7. Posti 
Lasku kopioniini 

Lasku k-supermarket 

Geo-lehti 

Kehitys-lehti 

Vapaa radikaali – lehti 

Natura-lehti 

 

8. Talousasiat 
8.1 Tilin saldo 
Tilin saldo on 1685,81e, saatiin HYY:ltä 552€ toiminta-avustusta. Toiminta-avustuksen pitäisi tulla 
vasta 10.4. ja viime vuonna se on ollut noin 1600€, Julia selvittää asian. 
 
8.2 Taloudellinen tilanne 
Taloudellinen tilanne on hyvä. 
 

9. Opintoasiat 
9.1 Palaute 
Palautteet vuoden luennoitsija -äänestyksestä, toiseen pyydetty kannanottoa: Palautteenantajat 
ovat huolissaan joistakin vuoden luennoitsija -äänestyksessä olevista nimikkeistä, jotka pystytään 
yhdistämään esimerkiksi natsiliikkeeseen. Myös nimenmuutoksen ja konseptin uusimisen 
tarpeellisuutta pohditaan. Hallitus pahoittelee nimikkeiden pääsystä vuoden luennoitsija -
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äänestykseen. Hallitus myös kiittää palautteenantajia nopeasta havainnosta, jonka ansiosta 
ehdotukset saatiin poistettua äänestyksestä. Jatkoon meneviä nimikkeitä valitessa emme 
ollenkaan huomanneet kyseisiä asiayhteyksiä. Konseptin uudistamisen motivaationa on yhden 
luennoitsijapalkinnon antaminen yhdelle luennoitsijalle sukupuolesta huolimatta. Muutos on 
tehty MaOlaisten palautteiden pohjalta. Aku kirjoittaa kannanoton. Poistetaan loukkaavat 
äänestyksestä.  

 
Palautteenantaja on huolissaan MaO:n keittiön takaseinällä olevasta kartasta, se repsottaa. 
Palautteenantaja ehdottaa, että karttaa ehostetaan, jotta se ei lähde repeämään enempää. Aino 
ja Aku ottavat nakkia asiasta, kokeillaan paikata karttaa takapuolelta vahvalla kontaktimuovilla. 
 
Palautteenantaja huomauttaa MaO:n sähköpostilistalle tulleista kalasteluviesteistä. Voitaisiinko 
asialle tehdä jotain? Miksi kaikki tapahtumasähköpostit eivät myöskään tule perille asti tai tulevat 
myöhässä? Aku koittaa vahtia sähköpostilistoja (järjestölista yms.) päivittäin. Välillä viestit tulevat 
näillekin listoille todella pienellä varoitusajalla, jolloin niitä ei kerkeä välittämään MaOlaisille. 
Fishing-listoja ei voi aina blokata, jos ne tulevat uudesta osoitteesta. IT-vastaava kuitenkin lupaa 
kehittää filttereitä ja lupaamme skarpata asian kanssa.  
 
Palautteenantoboksiin on nyt lisätty selkeä kohta, jossa kerrotaan nimen pakollisuudesta 
kannanotossa. Otetaan linja, että kannanottoa varten pitää aina antaa nimi.  

 
10. Vastaavat 

Puheenjohtaja: Viime kuukausikokouksen jälkeen on ollut hirveä kiire, ja tuntuu että olen 
laiminlyönyt koko järjestötoimintaa. Pahoittelut. Mitään merkittäviä asioita ei ole viimeisen 
kuukauden aikana tapahtunut.  
 
Varapuheenjohtaja: Seurannut sähköposteja ja palautteita, suursitsi-ilmo hoidettu, Scandinavian 
Outdoors -nakki hoidettu (noin 350€ tulossa MaOlle). Olen myös ilmoittautunut 
häirintävastaavien koulutukseen ja tietosuojakoulutukseen Julian kanssa (HYY ja Aalto järjestää, 
liittyy järjestörekistereihin). Meille tarjottiin luokka- ja vujukuvausta tänään, mutta meiltä löytyy 
hyviä kuvaajia omasta takaa. Olen myös maantieteen päivien suunnitteluryhmässä, johon 
kaivataan vielä tekijöitä. Hommia riittää majoituksesta ohjelman suunnitteluun. Mitä enemmän 
on mukana, sitä enemmän saa opintopisteitä. 
Keittiömestarit: Käytiin kaupassa ennen pääsiäistä. Kasvimaitoa on jäljellä edelleen, joten uutta ei 
ole ostettu. Kahvikiekko hoidettu. Käytävävohvelit tulee ja aletaan värväämään fukseja vuoroihin. 

 
Huvipäällikkö: Alina-Sali varattu pikkujouluja varten. Suursitsipaikat ostettu (yhteensä 52 
paikkaa). Vappu lähestyy. On tullut kyselyä, että miksi MaO ei grillaa muiden kumpulalaisten 
kanssa? Asiaa tutkittua kävi ilmi, että grillaus on vain käpistelijöiden kesken. Fuksit ovat 
järkkäämässä 22.4. tuutoriaiset viime syksyn tuutoreille, jatkot ovat Klussella ja avoimet kaikille. 
Jos rastien kanssa haluaa tulla auttamaan, saa ottaa yhteyttä. 

 
Tuutorivastaava: Tuutorikevät lähti kivasti käyntiin, MaOn pientä punaista on alettu 
suunnittelemaan. Matlun tuutorisitsit oli ja meni hyvin. 
 
Taloudenhoitaja: Ei mitään uutta. 
 
Tilamestarit: Vujuista on selvitty. Leffailta tulossa, kiva järkkäillä alusta asti itse.  
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KV-vastaava: Kv-ilta oli, meitä oli 7 vaihtaria ja tuutorit. Viestiä kv-vastaavalle: Tosi moni 
vaihtareista ei ole sähköpostilistalla, muistakaa ohjeistaa sähköpostilistoista. Vaihtarit ovat 
osallistuneet aktiivisesti toimintaan.  
 
IT-vastaava: sähköpostifilttereitä olen päivystellyt ja pieniä muutoksia sivuille tehty, esim 
reippailijoille on tehty oma ”sivu”.  

 
Työelämävastaava: Kumaretken Loimu-sponssi saatiin kuntoon. Ohjelmasta pyydettiin 
lisäselvitystä, jonka toimittamisen jälkeen sponsorijuttu oli ok. Loimun kanssa pitäisi muutenkin 
sopia uusi sponsorisopimus. YKA:n kanssa on viestitelty lisää. Muita sponsorihommia ei olla otettu 
hoitaaksemme.  

Työelämäiltamaan ollaan saatu kaikki puhujat ja puhujien esittelyäkin tulossa. Sauna2:n 
konkurssin takia työelämäiltaman kohdetta pitää muuttaa. Saunatila siirtyy ylioppilaskunnalle, 
mutta konkurssin käsittely kestää niin kauan, että se ei ole käytettävissä tapahtuman aikaan. On 
alustavasti varattu paikka, mutta toista on etsinnässä. Tutkimusiltamaa ollaan työstetty, joitain 
puhujia on jo lyöty lukkoon.  

Kumpulan potentiaalin kokous oli. Kannattaa tulla mukaan, jos kiinnostaa. Tapahtuma 
oletettavasti kasvaa ja budjetti kasvaa. Ainejärjestöille tulee tuloja ja tulojen jako ainejärjestöjen 
kesken aiheuttaa kysymyksiä. Tänä vuonna Matlu ottaa koppia tapahtumasta enemmän. Mantsa 
on ihan hyvin edustettuna. Tulot ei ole pääpointti, tapahtumaan laitetaan suuri osa tuloista. Jos 
on mielipiteitä tulojaosta, niin esittäkää. Yhteistyöfirmoista voi myös laittaa ehdotusta 2.4. 
mennessä (viimevuotisten lisäksi). Jouko laittaa myös MaO:n facebookryhmään matalan 
kynnyksen kyselyä yhteistyöfirmoista.  

Marisofia on ollut Porthanian henkilöiden kanssa tekemisissä, Suomen maantieteellisen 
seuran hallituksen kokouksissa, ja vastaa paljon Mantsan päivien järjestämisestä Tommyn kanssa.  
Opintovastaavat: osastokahvit oli, päivämäärä osui vähän hassusti, kun ihmismantsan tyyppejä ei 
ollut melkein yhtään. Kandi-infosta ollaan yhteydessä Katariinaan ensi viikolla (tarkoitus kertoa 
kakkosille mitä kandivuonna tapahtuu, miten kandi tehdään ja mitä pitää tietää). Ilon asioita: gis-
luokat ja uusi lehtori. Ruotsinkielisestä professorista ei ole kuulunut mitään 
 
Sihteeri: ei mitään uutta. 

 
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet 

11.1 Porthanian tuparit 3.4. 
Tulossa ensi viikolla, mainostusta on tullut 
 
11.2 Kumaretki 4.4.-8.4. 
Kaikki matkajärjestelyt on ok ja ohjelma suunniteltu. Haalarimerkit hoidettu. Vilnan EGEAn jäsen 
(ehkä useampi) tulee pitämään meille kaupunkikierroksen. Loimunkin kanssa asia viimein hoitui, 
kiitos Saken! Kumaretkellä on reissukäyttäjä Instagramissa nimellä @vilnanvalloittajat, sitä saa 
seurata kuka vaan. Päivitellään sinne reissusta fiiliksiä ja kaikkee muuta siistiä. Innolla odotellaan 
keskiviikkoa! 

 
11.3 Kumpulan speksi 9.4. 
Muutamia lippuja on vapaana. Sunnuntaihin mennessä ilmoitetaan Speksille, kuinka paljon meitä 
on menossa. Maolle tulee lasku niistä lipuista, jotka on ilmoitettu. 
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11.4 Työelämäilta 10.4. 
Budjetiksi päätetty viime kokouksessa 200€. Ei varmaankaan olla saamassa Sauna2:lle jo 
maksettua laskua takaisin. Laitetaan menetetty raha menoiksi ja maksetaan saunatilasta lisää. 
Tilan tulisi olla vähintään 60 henkilölle, aika noin 18-24. Jos paikassa ei ole saunaa, niin ei tarvitse 
niin pitkälle ajalle. Ei päätetä tilavuokran budjetista vielä. Jos budjetista puhutaan kokouksen 
ulkopuolella, se hyväksytään siitä seuraavassa kokouksessa. 

 
11.5 Kumpulan kevätmarkkinat, käytävävohvelit 11.4. 
Tulossa 
 
11.6 Tilamestarien leffailta 13.4. 
Tulossa 
 
11.7 Haalarimerkkiompelu 16.4. 
Facebook-tapahtuma ensi viikolla.  
 
11.8 Hesarin appro 19.4. 
Tulossa. Lippuja on vielä huvipäälliköillä. 
 
11.9 Kv-iltama 
Lisätään menneisiin tapahtumiin.  
 
11.10 Mao-vasarasitsit 23.4. 
Tulossa vasaran alinavuorolla. Olisi kiva, jos järkättäisiin yhdessä. On vielä auki, ovatko sitsit 
normisitsit vai teemasitsit. Teemasitsit olisivat kivat. Julia on Villeen yhteydessä. Antti ja Julia 
menee suunnittelemaan.  

 
11.11 Tutkimusiltama 25.4. (-100€) 
Tulossa paljon puhujia. Tapahtumassa ovat maantieteen tutkijat, jatko-opiskelijat, 
tohtoriopiskelijat ja kandiopiskelijat. Urbariumissa pitäisi olla unicafen tarjoilija, jolle pitäisi 
maksaa palkkaa. Oletetaan, että voidaan kustantaa itse tarjoiluja. Pyydetään budjetiksi sata 
euroa. Myönnetään 100€. Keittiömestarit ovat mukana tekemässä tarjoiluja, kuten hyvää 
mättösalaattia, ruokaisaa kylmää ruokaa ja naposteltavia. Tarjoiluiden valmisteluissa voi käyttää 
Geoportin keittiötä. Huvityöryhmästä pyydetään myös apukäsiä.  
 

Käsitellään kohta 12.4 
 

11.12 Megaspora 25.4. 
Tulossa. 16.-17. huhtikuuta tapahtuu lipunmyynti Physicumissa. Silloin pitää maksaa ja ilmoittaa 
osallistujan nimi (kuka vain voi ostaa lippuja, ei tarvitse itse olla paikalla). 
 
11.13 KJYV 27.4. 
Kaikki kumpulan järjestöt osallistuu. Mao järkkää rastin Synopin kanssa, neljä rasteilijaa Maolta. 
 
11.14 Maolympialaiset 28.4. 
Tapahtuu vappulauantaina 28.4.  
 
11.15 Vappu 



 

Maantieteen opiskelijat ry                 

Geotieteiden ja maantieteen laitos 

PL 64 

00014 HELSINGIN YLIOPISTO  6(7) 

 

 

Tulee. Äänestys tulossa. 
 
11.16 Suursitsit 24.5. 
Ei tilata enempää haalarimerkkejä, koska tulossa lähinnä maisterivaiheen opiskelijoita. Sitseillä 
auttajia selvitetään myöhemmin. Ehdotettiin, että ruuat ostettaisiin pienien ryhmien kesken. 
Nyyttäriperiaatteella voisi myös toimia. 
 
11.17 Sulkisturnaus 9.5. 
 
Tulossa. 
11.18 Menneet tapahtumat: hallitusappro 32, ruotsinkielinen visa 23, KOOMA 41, geosauna 42, 
osastokahvit 85, kv-ilta 9.  

 
12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Unigrafia-kortti 
Kyseltiin muilta järjestöiltä. Käyttävät sihteerin korttia, jolle lisätään rahaa. Joissain järjestöissä on 
työntekijöitä, jotka tulostavat kaiken. Hylätään ehdotus unigrafia-kortille. 
 
12.2 Paitatilaus 
Odotetaan yhteydenottoa esimerkkikappaleista. 
 
12.3 Kuvadrive (-25,90€) 
Viime kokouksessa oli puhetta muistitikusta. 64 gigan maksaa 25,90€. Päätetään ostaa ja siirtää. 
Kun muistitikku tulee täyteen, vanhimmat kuvat poistetaan. 

 
12.4 Nettisivujen muokkaus (n. -19€) 
Tämänhetkiset nettisivut ovat ainejärjestömme käyttötarkoitukseen sopivat. Ainejärjestöä 
halutaan kumminkin kehittää, joten omat nettisivut (ei blogs.helsinki.fi alla olevat) olisi hyvä juttu. 
Muutoksen pääpointtina on siis toistaiseksi nettisivun osoitteen muutos. Nettisivujen siirtäminen 
ei olisi hankalaa, sillä sivut voi käytännössä vain tiputtaa uuteen osoitteeseen. 
maantieteenopiskelijat-domainin ylläpitäminen maksaa noin 19€ vuodessa, ja tarvitsemme vielä 
palvelimen. Tietojenkäsittelijät ovat joskus tarjonneet palvelimia ainejärjestöille ilmaiseksi. Heiltä 
voi tilata myös muita palveluja, mutta ne maksavat muutamia kymmeniä euroja vuodessa. Tällä 
hetkellä maantieteenopiskelijat-domainin lasku tulee Sakarille. Aikaisemmissa kokouksissa ei 
kuitenkaan ole päätetty, että Sakari saa kulukorvauttaa summan MaO:lta. Nyt päätetään, että 
seuraavan laskutuskauden lasku siirtyy MaO ry:n laskutettavaksi. Jos domainiin haluaa liittää 
ominaisuuksia, kuten sähköposteja, niitä tarjotaan melko hyvään hintaan. Hinta ei tietääksemme 
ole kiinteä, vaan palvelusta maksetaan sen verran mitä käytetään. Palataan kohtaan 11.12 

 
12.5 Urheiluvälineet (-22€) 
Viime vuonna myönnetty budjettia noin 25€ pesäpallomailaan ja -palloon. Pesäpallo jäi kuitenkin 
ostamatta ja nyt olisi sen aika. Halvin löydetty maksaa noin 22€. Myönnetään 22€ 
pesäpallobudjettiin, mutta tehkää kaikkenne, että löytäisitte halvemmalla. 

 
12.6 HYALin järjestövierailu – edustajina Jessika Isomeri ja Iiro Niskala 
Kumpulan listavastaavat Jessika ja Iiro ovat HYALin edustajina tässä kokouksessa. 
Järjestövierailujen tarkoituksena on kuulumisten keräys kentältä.  
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Keskustelimme muun muassa MaO:n viimeaikaisesta toiminnasta. Pinnalle nousi resurssipula, 
hyvät palautteet, tapahtumat, sponsorisopimukset, Porthania, luokkien iltakäyttö ja Sauna2 
konkurssi. Hyvänä asiana näimme ainejärjestömme aktiivisen toiminnan, hyvän tiedotuksen (myös 
englanniksi), ja ainejärjestön tekijöiden vaihdunnan, jonka ansiosta ainejärjestö ei pyöri vain 
vanhojen opiskelijoiden toimesta. Kehitettäviä asioita olivat muun muassa yhteistyö niin yritysten 
kuin ainejärjestöjenkin kanssa, aktiivien ryhmäytymisestä huolehtiminen ja toiminnan 
läpinäkyvyys sekä esimerkiksi yhdistyslainsäädännön tuntemus. Esimerkiksi talousasioihin ja 
yhdistyslainsäädäntöön toivottaisiin matalan kynnyksen koulutusta. Myös HYY tuntuu meille 
melko kaukaiselta. Lopuksi käsiteltiin kysymyksiä esimerkiksi Ison pyörän vaikutuksista ja HYY:n 
tiedollisesta ja rahallisesta tuesta. 

 
 
13. MiSo 

HYY:n toiminta-avustuksen selvitys - Julia 
Seinäkartan kontaktointi - Aino ja Aku 
Facebookkysely yhteistyöfirmoista potentiaali - Jokke 
Työelämäiltaman sijainnin kysely tms - Sakke 
Miten domain siirretään MaO:n nimiin? -Sakke 
Palautteet - aku 
Vappukyselylomake - Antti ja Aada 
Suursitsi-ilmo - Julia 
Haalarimerkkiompelutapahtuman teko - Jessika 
Mahdollinen laskutussysteemi Lidliin - Aino 
MaO-paidan hinnan selvittäminen - Iivari 

 
14. Seuraavat kokoukset 

14.1 HalKo 
Maanantaina 9.4. klo 10, pyritään pitämään keskustassa.  
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________          ______________________________________ 

Julia Viertola, puheenjohtaja                                           Olivia Halme, sihteeri 

 
 
 


