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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
Seuran tarkoituksena on toimia maantieteilijöiden yhdyssiteenä ja edistää maantieteellistä sekä 
maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteiden alaan kuuluvaa tutkimustyötä sekä lisätä harrastusta 
näihin tieteisiin. 

Seuran toimintakautena vuonna 2022 yhdistys pyrkii vahvistamaan maantieteen tutkimustyötä 
sekä keräämään yhä laajentuvan joukon maantieteen harjoittajia yhteen. 

Vuonna 2022 Seura tarkentaa myös kirjallista viestintä- ja jäsenhankintasuunnitelmaa, jonka tar-
koituksena on terävöittää jäsentiedottamista. Vuoden 2022 pääteemana on ”Jäsentoiminta ja jä-
senhankinta”. 

 

 

1. Seuran kokoukset 2022 

1.1 Vuosikokous 

Seuran vuosikokous järjestetään maaliskuussa 2022 Helsingissä ja kokoukseen voi osallis-
tua myös etäyhteydellä. Seura ilmoittaa jäsenilleen kokouksesta verkkosivuillaan ja sähkö-
postitse hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa aikaisemmin. Seuran toiminnanjohtaja ja rahas-
tonhoitaja toimittavat toiminnantarkastajalle tarvittavat dokumentit vuodelta 2021 vähin-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta ja toiminnantarkastaja toimittaa lausuntonsa seuralle 
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.  

Kokous noudattaa seuran sääntöjen sille määräämää rakennetta. 

 

1.2 Vaalikokous 

Seuran vaalikokous järjestetään joulukuussa 2022 Helsingissä. Toiminnanjohtaja ja puheen-
johtaja tarkistavat hyvissä ajoin erovuorolaiset ja tiedottavat jäsenistölle vapautuvista halli-
tuspaikoista. Vaalikokouksessa esitellään jäsenille seuran ajankohtaisia asioita. 

Kokous noudattaa seuran sääntöjen sille määräämää rakennetta. 

 

1.3 Hallituksen kokoukset 

Hallitus tulee kokoustamaan vähintään viisi kertaa vuodessa. Jokaisessa kokouksessa käsi-
tellään ajankohtaisia teemoja edistäen seuran asioita hallituksen parhaaksi katsomalla ta-
valla. Hallituksen kokouksissa läpikäydään myös seuran vuosikalenteria ja päivitetään sitä. 

Kussakin hallituksen kokouksessa toiminnanjohtajalla, rahastonhoitajalla sekä julkaisusarjo-
jen päätoimittajilla on omat puheenvuoronsa. Hallitukselle on tuotava julki seuran toimin-
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taan liittyvät asiat vähintään neljästi vuodessa. Kokouksen jälkeen kokoussihteeri (vuonna 
2022 kokoussihteerinä toimii toiminnanjohtaja) laatii kokouspöytäkirjan ja toiminnanjohta-
ja tiedottaa kokouksen päätöksistä sarjojen päätoimittajille ja muille asianomaisille. Dialogi 
toiminnanjohtajan, rahastonhoitajan ja päätoimittajien kesken tulee pitää aktiivisena ja 
avoimena. 

 

Helmikuu 2022 
- Tiedekustantajien apurahahausta sopiminen 
- Kooma-tapahtuman suunnittelu 
- Erikoisteema: Seuran näkyvyys jäsenistön suuntaan ja maantieteellisen kiinnostuksen 

herättäminen yhteiskunnallisessa keskustelussa 
 
Maaliskuu 2022 
- Seuran vuosikokous 
 
Toukokuu 2022 
- Julistetaan kutsuttavaksi esityksiä Maantieteen päivillä mitalein palkittavista henkilöistä 
- Julistetaan haettavaksi vuoden pro gradu -ehdokkaat 
- Palkitaan maantieteen ylioppilaskirjoituksissa parhaiten vastanneet. Tässä huomioidaan 

sekä kevään 2022 että syksyn 2021 kirjoitukset. 
- Keskustellaan alustavasti tarpeesta hakea apurahaa syksyn haussa (TSV, erikoisprojek-

tit) 
- Erikoisteema: ” Jäsenhankinta, syksyn uudet opiskelijat” 
 
Kesäkuu 2022 
- Seura on esillä Nordic Geographers Meeting -tapahtumassa Joensuussa 
 
Syyskuu 2022 
- Vahvistetaan Maantieteen päiviin liittyvät palkittavat: seuran palkitsemat mitalistit ja 

vuoden pro gradu -palkinto 
- Tarkistetaan hallituksen erovuorolaiset ja ilmoitetaan jäsenille avautuvista hallituspai-

koista 
- Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman aloitus 
- Erikoisteema: Seuran palvelut jäsenistölle ja Maantieteen päivät 
 
Joulukuu 2022 
- Käydään läpi Maantieteen päivien onnistuminen 
- Erikoisteema: Julkaisutoiminnan kehittäminen (mukana päätoimittajat) 

 
2. Jäsenasiat 

Jäsenkampanjoinnin tulee olla pitkäjänteistä ja tapahtua ympäri vuoden. Tärkeä painopis-
tealue on uusien opiskelijoiden rekrytointi sekä keväällä että syksyllä. Jäsentilannetta seu-
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rataan tasaisesti ympärivuoden. Jäsentoiminnan kehittämiseen liittyen suunnitellaan 
maantieteen päivien yhteyteen jäsenhankintaa. 

3. Talous 

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja 
hintavertailujen pohjalta. Seuralle osoitetut laskut hyväksytään seuran sääntöjen mukaises-
ti. 

Seura hakee toiminnalleen apurahaa säännöllisesti. Hakemukset laaditaan yhteistyössä jul-
kaisusarjojen ja hallituksen kanssa, ja hakemusten päävastuu on toiminnanjohtajalla. Apu-
rahoilla katetaan sekä julkaisutoimintaa että koulutusmatkoja. 

Tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen ti-
lanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. 
Rahastonhoitaja on velvollinen raportoimaan seuran taloudesta hallituksen jokaisessa ko-
kouksessa, ja pitämään päätoimittajat ajan tasalla tilanteesta. 

Seura pyrkii karsimaan turhia kuluja varsinkin julkaisutoimintaan liittyen. Painosmäärien 
seurantaa jatketaan. 

 

4. Toiminta 

4.1 Julkaisutoiminta 

Seura edistää avointa julkaisemista. Sen kustantamat Fennia, Terra ja Versus ovat avoimes-
ti saatavilla olevia OA-julkaisuja. Jäsenlehtenä ilmestyvä Terra lähetetään myös painettuna 
Seuran jäsenille. Julkaisuja markkinoidaan aikaisempaa tehokkaammin esimerkiksi kotisi-
vuilla, Twitterissä, Facebookissa ja laatimalla tiedotteita. 

Fennialla ja Terralla on yhteinen taittaja, joka vastaa julkaisujen ulkoasusta ja teknisestä 
viimeistelystä. Kummallakin julkaisulla on edelleen oma päätoimittajansa ja toimitussihtee-
rinsä. Fennian toimitussihteeri toimii myös Versus-julkaisun kanssa yhteistyössä Fennian 
juttujen yleistajuistamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asialla, erityisesti monikielis-
tä avointa ja vaikuttavaa tiedettä edistäen. Lehtien ja Seuran hallituksen välisestä yhteis-
työstä vastaavat etenkin Seuran toiminnanjohtaja ja päätoimittajat. Perustoimitustyötä 
jatketaan entiseen tapaan. Julkaisutoimintaa kehitetään käytössä olevien resurssien puit-
teissa. 

Näiden seikkojen lisäksi seurassa pyritään tarpeen mukaan järjestämään tapaamisia toimit-
tajien, kustantajien ja tutkijayhteisön kesken sekä kehittämään myös muita yhteistyön 
muotoja. 

4.2 Maantieteen päivät 

Maantieteen päivät järjestetään vuonna 2022 Tampereella. Seura osallistuu aktiivisesti päi-
vien järjestelyihin. Päiville osallistuu vähintään kaksi seuran hallituksen edustajaa. Seura ja-
kaa Maantieteen päivien iltajuhlassa kunniamitaleja ja myöntää Seuran gradupalkinnon. 
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4.3 Tunnustukset 

Seura jakaa harkinnan mukaan syksyn Maantieteen päivillä mitalin tai mitaleja tunnustuk-
sena maantieteen parissa tehdystä työtä.  

Seura palkitsee vuosittain Maantieteen päivillä edellisen lukuvuoden parhaan pro gradu -
tutkielman. Vuodesta 2022 alkaen gradupalkinto myönnetään nimellä “Suomen Maantie-
teellisen Seuran gradupalkinto”. Palkinto jaetaan tapahtuman iltajuhlassa, ja palkittava kut-
sutaan mukaan juhlaan. Seura kattaa hänen matka- ja majoituskulunsa. 

Seura palkitsee ylioppilaskirjoitusten parhaat maantieteen vastaajat keväällä 2022. Voitta-
jat huomioidaan kunniakirjoin ja kirjalahjoin, jotka jaetaan palkituille koulun omassa juhlas-
sa. 

4.4 Yhteistyö pohjoismaisten maantieteellisten seurojen kanssa 

Seura pyrkii tiivistämään yhteistyötään pohjoismaisten maantieteellisten seurojen (Svenska 
Sällskapet för Antropologi och Geografi, Royal Danish Geographical Society, Norwegian 
Geographical Society ja Eesti Geograafia Selts) kanssa. 

 

5. Tiedottaminen 

5.1 Ulkoinen tiedottaminen 

Vuonna 2022 Seura toimii viestintä- ja jäsenhankintasuunnitelman mukaisesti, ja terävöit-
tää edelleen jäsenviestintäänsä. Seura pyrkii nykyistä aktiivisempaan tiedottamiseen sekä 
oman toimintansa sekä julkaisutoiminnan osalta. Seura laatii tiedotteita mm. vuoden gra-
dusta, mitalipalkittavista sekä maantieteen parhaista yo-vastaajista. Seuran näkyvyyttä so-
siaalisen mediassa korostetaan vuonna 2022. 

Yhteistyötä koulumaailman kanssa pyritään vahvistamaan. Seura ottaa aktiivisesti kantaa 
maantieteen opetuksessa tapahtuviin muutoksiin.  

Seuran kotisivuja tullaan kehittämään ja niitä tullaan jatkossa päivittämään aktiivisemmin.  
Seuran sivuilta tulee löytää helposti mm. seuran säännöt sekä yhteystiedot.  

Ulkoisen viestinnän päävastuu on puheenjohtajalla, sähköisessä viestinnässä toiminnanjoh-
tajalla. 

Seura pyrkii vahvistamaan yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa ja hallituksessa toimii 1–
2 opiskelijajäsentä, jotka toimivat yhdyshenkilöinä opiskelijajärjestöihin. 

5.2 Sisäinen tiedottaminen 

Seura kehittää seuran sisäistä tiedottamista, keskustelua ja dokumenttien jakamista. Seu-
ran hallitukselle perustetaan WhatsApp-ryhmä, jossa hallitus voi nopeasti reagoida ajan-
kohtaisiin asioihin sekä muotoilla esityksiä hallituksen kokouksiin. Tavoitteena on ylläpitää 
aktiivista vuoropuhelua sarjojen päätoimittajien ja hallituksen kesken sekä informoida jä-
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seniä seuran toiminnasta vähintään kerran kuukaudessa sosiaalisessa mediassa ja vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa jäsenkirjeillä. 

Sisäisessä viestinnässä päävastuu on toiminnanjohtajalla.  

Lopuksi 

Seura pyrkii vuonna 2022 panostamaan jäsenrekrytointiin, julkaisutoiminnan edistämiseen 
ja kehittymään jäseniään paremmin palvelevaksi organisaatioksi. Seura kokee sähköisen 
viestinnän tuovan potentiaalia kommunikointiin ja kotisivujen sekä sosiaalisen median ka-
navien kehittämisen koetaan olevan tärkeä osa seuran julkisuuskuvaa.  

 

 

 

 

Helsingissä 16.03.2022 

 

 

Toiminnanjohtaja     Puheenjohtaja 


