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MAANMITTARIKILTA RY 
Vuosikokous 2016 
 
Aika: 26.2.2016 klo 16.30 
Paikka: Maarin neuvotteluhuone, Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo 
 
Läsnäolijat: 
Olli Peltomäki 
Julianna Porkka 
Kia Koskela 
Ida-Maria Korhonen 
Anni Kolehmainen  
Heikki Salko 
Emilia Taskinen 
Pinja Raitanen 
Aino Ruohola 
Tiiamari Tolonen 
Henri Heilala 
Olli-Pekka Pajala 
Sanna Laine 
Tuomas Leinonen 
Ella Sperling 
Noora Vartiainen 
Ville Kangaskokko 
Eppu Pesonen (saapui kohdassa 4) 
Reeta Ojala (saapui kohdassa 4) 
Miska Kauppinen (saapui kohdassa 6) 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Killan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. 

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1. Puheenjohtajan valinta 

Ella Sperling ja Olli Peltomäki ehdottivat Aino Ruoholaa. Valittiin Aino Ruohola kokouksen 

puheenjohtajaksi. 

2.2. Sihteerin valinta 

Olli Peltomäki ehdotti Julianna Porkkaa. Valittiin Julianna Porkka kokouksen sihteeriksi. 

2.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Olli Peltomäki ehdotti itseään. Sanna Laine ehdotti Pinja Raitasta ja Tiiamari Tolosta. Valittiin Pinja 

Raitanen ja Tiiamari Tolonen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. 

2.4. Ääntenlaskijoiden valinta 
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Henri Heilala ehdotti Pinja Raitasta ja Tiiamari Tolosta. Valittiin Pinja Raitanen ja Tiiamari Tolonen 

kokouksen ääntenlaskijoiksi. 

 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
 

5. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
Vuoden 2015 hallitus kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2015. (Liite 1) 

 

6. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 
Noora Vartiainen kävi läpi vuoden 2015 tilinpäätöksen. (Liite 2) 
Eppu Pesonen luki läpi toiminnantarkastajien lausunnon. (Liite 3) 

 

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuunvapaus vuoden 2015 hallitukselle. 

 

8. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS KULUVALLE TOIMIKAUDELLE 
Olli Peltomäki ehdotti 8 euroa. Päätettiin jäsenmaksujen suuruudeksi 8 euroa. 

 

9. JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISEN ERÄPÄIVÄ 
Olli Peltomäki ehdotti samaa kuin viime vuonna. Anni Kolehmainen ehdotti 31.10.2016. Päätettiin 
jäsenmaksujen maksamisen eräpäiväksi 31.10.2016. 

 

10. TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 
Vuoden 2016 hallitus kävi läpi toimintasuunnitelman kaudelle 2016. (Liite 4) 

 

11. TALOUSARVIO VUODELLE 2016 
Kia ja Olli kävivät läpi talousarvion vuodelle 2016. (Liite 5) 

 
12. UUSIEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin uudet säännöt. Jonotusohjesääntö, hallitus - ja toimihenkilöohjesääntö sekä 
merkkiohjesääntö tulevat voimaan hyväksymishetkellä. Uudet yhdistyksen säännöt eivät tule vielä 
voimaan, vaan tarvitaan vielä toisen killan kokouksen hyväksyntä. (Liite 6) 

 
13.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Keskusteltiin uuden oltermannin valinnasta. Siirrettiin oltermannin valinta seuraavaan killan 
kokoukseen. 
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14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
 
____________________________     ____________________________ 
Aino Ruohola, puheenjohtaja      Julianna Porkka, sihteeri 
 
 
 
____________________________     ____________________________ 
Tiiamari Tolonen       Pinja Raitanen 
pöytäkirjantarkastaja       pöytäkirjantarkastaja 
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Hallituksen kokoonpano 2015 

   
PUHEENJOHTAJA 

Ella Sperling 
SIHTEERI 

Sanna Laine 
RAHASTONHOITAJA 
Noora Vartiainen 

   
EMÄNTÄ 

Pietari Peltonen 
ISÄNTÄ 

Olli-Pekka Pajala 
FUKSIKAPTEENI 
Henri Heilala 

   
TIEDOTTAJA 

Anni Kolehmainen 
OPINTOMESTARI 

Ville Kangaskokko 
GEOMETREKSEN PÄÄTOIMITTAJA 

 Miska Kauppinen 

  

 

YRITYSSUHDEMESTARI 
Olli Peltomäki 

ULKO- JA KULTTUURIMESTARI 
Reeta Ojala 

 



|Toimintakertomus 2015 

4 
 

Yleistä 
Hallituksen yhteistyö sujui erinomaisesti, joka heijastui killan toimintaan muun muassa aktiivisuuden 

lisääntymisenä. Hallituksen kokouksia pidettiin noin kerran viikossa, välillä useammin tai harvemmin tarpeen 

mukaan. Vuoden aikana järjestettiin neljä sääntömääräistä killan kokousta eli vuosi-, toiminnanseuranta-, 

syys- ja vaalikokoukset. Lisäksi maaliskuussa järjestettiin ylimääräinen killankokous, sillä vuoden 2014 hallitus 

ei saanut vastuunvapautta vuosikokouksessa puuttuvan materiaalien takia. 

Hallitus ja toimihenkilöt tekivät monia asioita uudella tavalla ja pyrkivät uudistamaan vanhoja toimintatapoja 

viime vuoden aikana. Killan asiakirjat olivat huolellisesti tehty ja tallella, raha-asiat olivat tarkasti kirjattu ja 

hoidettu sekä tiedotus toimi erinomaisesti. Tapahtumia karsittiin ja jäljellä oleviin panostettiin sitäkin 

enemmän, joka tuntui miellyttävän jäsenistöä. Fuksikasvatus oli jälleen tehokasta ja toimivaa. Kiltaa 

edustettiin korkeakoulun eri toimielimissä. Lisäksi yrityssuhteet kukoistivat, joka myös näkyi 

Geometreksessa, joka ilmestyi värillisenä koko vuoden ajan. Lisäksi kilta piti ahkerasti yhteyttä kaikkiin 

yhteistyötahoihin, kuten muihin kiltoihin ja järjestöihin ja hankki jopa uusia tuttavuuksia. 

Opinnot ja edunvalvonta 
Vuoden 2015 tärkeimmät keskustelunaiheet liittyivät edellisvuosien tavoin kandiuudistukseen. Epäselvyys 

kiinteistötalouden ja geomatiikan kurssien järjestämisestä (viimeistä kertaa), kurssien hyväksi lukeminen 

uuteen maisteriohjelmaan, siirtyminen uusiin maisteriohjelmiin ja muutokset Maanmittarikillan ja 

Insinööritieteiden korkeakoulun yhteistyösopimuksessa nousivat aiheista selvästi eniten esille. Asiat otettiin 

puheeksi M-ryhmän kokouksissa, Insinööritieteiden akateemisen komitean kokouksissa sekä 

Insinööritieteiden koulutusneuvostossa. 

Huono tiedottaminen kurssien järjestämisestä viimeistä kertaa on aiheuttanut närää vanhojen 

koulutusohjelmien opiskelijoissa. Lisäksi kurssien hyväksi lukeminen uusiin on synnyttänyt kysymyksiä 

opiskelijoissa. Kysymykset otettiin puheenaiheeksi M-ryhmän kokouksessa, ja niihin saatiin osittain selvyyttä, 

kun alustavat kurssilistaukset julkaistiin loppuvuodesta. 

Uuden kandiohjelman (Rakennetun ympäristön) fuksit otettiin sisään ensimmäistä kertaa vuonna 2013. 

Syksyllä 2016 he siirtyvät uusittuihin maisteriohjelmiin. Maisterivaiheeseen siirtyminen on aiheuttanut paljon 

päänvaivaa erilaisten epäselvyyksien takia, joita on parhaan mukaan yritetty selvitellä. Ongelmaksi 

muodostui esimerkiksi ’kandiksi kolmessa vuodessa’ – lupaus, minkä seurauksena opiskelijat eivät 

uskaltaneet lähteä vaihto-opiskelemaan. Ongelmista on keskusteltu korkeakoulun kanssa ja tilanne 

parantunee ajan myötä uusien maisteriohjelmien vakiinnuttaessa paikkansa. Lisäksi keskusteltiin siitä, että 

tulevaisuudessa olisi mahdollista siirtyä kaikkiin Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmiin mistä 

tahansa Insinööritieteiden kandiohjelmasta. 

Killan ja korkeakoulun yhteistyösopimusta hiottiin jälleen useaan otteeseen Insinööritieteiden korkeakoulun 

henkilökunnan ja Maanmittarikillan hallituksen kanssa. Tärkeimpiä kohtia olivat edelleen fuksikasvatus ja 

kansainväliset asiat. Uudet sopimukset on pyritty luomaan aiempaa huomattavasti tarkemmiksi 

konkreettisen vastuunjaon selventämiseksi ja täten mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimus 

saatiin lopulta hiottua molempien osapuolten mieleiseksi ja allekirjoitettua toukokuun alussa. Muutokset 

yhteistyösopimuksessa liittyivät Apustimen painatuskuluihin ja postitukseen, korkeakoululta haettaviin 

kulukorvauksiin ja opintotuutoreiden palkkioihin. 

Viime vuonna opintojaosto sekä Maanmittarikillan hallitus oli yhteydessä dekaanin, varadekaanin, opettajiin, 

opintokoordinaattoreihin, laitoksen johtajaan ja opintopäällikköön eri verkostojen kautta. Lisäksi 

Maanmittarikilta edusti rakennetun ympäristön koulutusohjelmaa tammikuun Abipäivillä sekä lokakuun Koe 

Kampus –tapahtumassa. 
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Tiedotus 

Tiedottamisen tarkoitus on vuonna 2015 ollut välittää tietoa killan jäsenille sähköpostitse, Facebookin 

välityksellä sekä nettisivujen ja kiltahuoneen ilmoitustaulun avulla. Maanmittarikillan tiedottaminen tapahtui 

muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi. Killan jäsenille 

maanantaisin lähetettävissä viikkotiedotteissa muistutettiin viikoittain killan ja yliopiston tapahtumista ja 

muista yliopistomaailman tärkeistä ajankohtaisista asioista. Viikkotiedotteet julkaistiin myös nettisivuilla. 

Viikkotiedotteen tärkeimpiä kohtia saatettiin nostaa myös lyhyemmin Facebook-sivuille ja tapahtumista 

pyrittiin raportoimaan sivuilla valokuvien avulla. Tiedotteet pyrittiin vuonna 2015 saamaan kaikille kiltalaisille 

saataville kielestä ja internetin kanavien käytöstä huolimatta. 

Geometres 

Kiltalehti Geometres julkaistiin neljä kertaa vuonna 2015: Kevätpäiväntasauksen silliksellä maaliskuussa, 

wappuviikolla, lakinlaskijais etkoilla sekä killan pikkujouluissa joulukuussa. Lehteä julkaistiin 100 kappaletta 

jokaisessa painoksessa. Julkaisutilaisuuksissa jaettiin suurin osa lehdistä ja jäljelle jääneet kappaleet olivat 

noudettavissa kiltahuoneelta. Vuoden 2015 Geometreksissä oli tuoretta visuaalista ilmettä, vaihteleva kirjo 

asiaa sekä viihdettä ja yhteistyökumppaneilta saatuja mainoksia. Jopa englanninkielisiä artikkeleita saatiin 

killan kv-jäsenien avustuksella. Lukijoilta saatu palaute oli erittäin hyvää. Geometrestä jaettiin myös muille 

killoille sekä yhteistyötahoille. Lehdet ovat saatavilla luettavaksi myös killan galleriassa sähköisenä versiona. 

Geometreksen facebook-sivulla ei haluttu kilpailla tykkäyksistä profiiliaan nostattaneen Maanmittarikillan 

facebook-sivun kanssa, joten huomio pysyi paperilehdissä. Lehden kokona oli tuttu B5 tänä vuonna 

ensimmäistä kertaa täysvärisenä!  

Fuksikasvatus 

Fuksikasvatuksen päävastuu jakautui vuoden 2015 aikana seuraavasti: 1.1.2015–30.4.2015 Sanna Laine ja 

1.5.2015 – 31.12.2015 Henri Heilala, Henri Heilalan kantaessa hallitusvastuun killan hallituksen jäsenenä. 

Vuoden alussa korkeakoulu-sopimusta korkeakoulun ja killan välisestä toiminnasta ja vastuun jakautumisesta 

uudistettiin mm. kansainvälisten opiskelijoiden lentokenttäkuljetusten/muiden kulujen sekä 

opintotuutoroinnin osalta. ISOtoiminta muuttui opintotuutoroinnin uudistuksen myötä siten, että kaikki 

ISOhenkilöt ovat opintotuutoreita ja kunkin fuksiryhmän ISOt vastaavat ryhmänsä opintotuutoroinnista. 

ISOvastaava valvoa että ISOhenkilöt suorittavat annetut tehtävänsä. Tämä uuden järjestelyn todettiin 

parantavan opintotuutoroinnin laatua, vaikkakin akateemisten ohjaajien kanssa on vielä työsarkaa. Kevään 

osalta fuksikasvatuksen painopiste sijoittui luonnollisesti huhtikuulle, jolloin molemmat fuksikapteenit olivat 

kovin työllistettyjä. 

Kesän aikana fuksikapteeni teki fuksioppaan (Apustin) ja valmistautui korkeakoulun sekä AYY:n 

fuksitoimikunnan kanssa tulevaan syksyyn ja uusien fuksien vastaanottamiseen. Vuosi 2015 oli siitä erityinen, 

että Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiopiskelijat muuttivat Otaniemen kampukselle 

opiskelemaan. Tavoitteena oli ottaa kauppatietelijät hyvin vastaan ja siinä onnistuttiin yli odotusten muiden 

tahojen avustuksella! 

Syksyllä 2015 fuksikasvatuksen päätavoitteina oli toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi kouluun ja kiltaan. 

Tämä toteutettiin pääasiassa kattavalla tiedottamisella ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tavoitteessa 

onnistuttiin hyvin ja uudet työskentely- ja opiskelutavat sekä teekkarikulttuuri tulivat fukseille nopeasti 

tutuiksi. Syksyn raskain urakka oli selvästi orientaatioviikko, joka saatiin kuitenkin päätökseen onnistuneesti 

ja käytiinpä vielä viimeisenä päivänä kiskomassa köyttä Rakennusinsinöörikillan kanssa. 
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Perinnesitsien jälkeen alkoi ainutlaatuinen uurastus, jonka tuloksena osallistuttiin ensimmäistä kertaa 

Otatarhan ajoihin killan fuksien Kuolontähti-ajokin voimin! Suunnitteilla onkin jo ajokki laskiaisriehaan. 

Perinteinen ENGisvENGi tapahtuma todettiin järjestäjien kanssa toimimattomaksi konseptiksi, joten tilalle 

kehitettiin uusi ENGscape, room escape –henkinen tapahtuma, jossa ammattiainekerhot esittäytyvät 

opiskelijoille. Syksyn tapahtumat joita järjestivät kilta, AYY:n FTMK sekä muut tahot menivät hyvin ja 

kävijämäärät olivat sopivia.  Fuksit saivat haalarit fuksicruiselle marraskuun lopulla, haalarit saapuivat 

perinteisesti 2h ennen haalarigaalan alkua. 

Killan kansainvälistä toimintaa (kv-toimintaa) on pyritty edistämään mm. kirjoittamalla tapahtumien 

kuvaukset myös englanniksi ja tiivistämällä AYY:n fuksitoimikunnan ja AYY:n kansainvälisyystoimikunnan 

edustajien välistä toimintaa korkeakoulun sisällä. Tämä tehtiin keräämällä kasaan epävirallinen ENGijENGi, 

joka järjesti yhteistyössä mm. ENGscape-tapahtuman. 

Korkeakoulun maisteriohjelmat tulevat tulevaisuudessa olemaan englanninkielisiä, joten kilta oli hereillä ja 

otti askeleen eteenpäin kansainvälisyyden saralla. Vuodesta 2016 lähtien killan hallituksessa toimii Master’s 

Students Captain (MSC), jonka tehtävänä on yhdessä kv-ISOvastaavan toivottaa maisterifuksit tervetulleeksi 

kouluun ja kiltaan sekä huolehtia yhdessä fuksikapteenin kanssa heidän fuksikasvatuksestaan MSC:n ottaessa 

päävastuun. Fuksikapteeni toimii vieläkin fuksijaoston puheenjohtajana ja kaikki lakkitutkinnot menevät 

hänen kauttaan. 

Vuonna 2015 fuksikasvatuksessa onnistuttiin hyvin. Fuksit ovat tutustuneet koulun ja killan toimintaan ja 

vaikuttaa siltä, että myös verkostoituminen on onnistunut. Korkeakoulun keräämän palautteen mukaan 

fuksit olivat hyvin tyytyväisiä orientaatioon. Kolmas RYM-vuosikurssi toi jälleen mukanaan lauman pirteitä 

fukseja ja rakennetun ympäristön opiskelijat muodostavat nyt entistä suuremman osan kiltaa, mikä näkyy. 

Tapahtumat 

IE järjesti vuoden aikana monenlaisia tapahtumia, painopisteenä omat kiltalaiset, unohtamatta kuitenkaan 

yhteistyötä muiden koulun kiltojen kanssa. Muiden tahojen (MIL, MaO) kanssa yhteistyötä ei tänä vuonna 

liiemmin ollut, johtuen heidän kanssaan yleensä järjestettävien tapahtumien erityisluonteesta tänä vuonna. 

Uusia tapahtumia emme tänä vuonna järjestäneet, mutta pyrimme järjestettävissä tapahtumissa 

panostamaan niiden laatuun. Lisäksi aloitimme uuden perinteen Perjantaipullon nimellä. 

Keväällä järjestimme muun muassa Kaverisitsit, ENG-sitsit, Laulukoesitsit, Aamusitsit, Kiltapäiväkännit ennen 

fuksispeksejä, Olutkellarin, Lakkisitsit sekä 5. vuoden välein järjestettävät Hallitussitsit hallituksen kanssa. 

Avustimme myös kiltamme vuosijuhlissa parhaan kykymme mukaan. 

Syksyn suurin ponnistus oli Perinnesitsien järjestäminen. Lisäksi järjestimme hyvää palautetta saaneen 

Toimarietkositsit. Varaston suhteen teimme joulun aikana suursiivouksen ja heitimme huomattavan määrän 

turhaa rompetta ja roinaa pois, jotta tulevan IE:n on helpompi operoida siellä. 

Kulttuuritapahtumat 

Kulttuuritapahtumat aloitettiin 5.2. pienellä reissulla Pikkulaskiaisiin yhdessä Athenen kanssa. Saimme bussin 
täydeltä lähtijöitä kummastakin killasta. 25.2 järjestettiin uusivanha tapahtumana Leffailta Kinopolissa. Se oli 
samaan aikaan ISOjen tapahtuman kanssa, joka mahdollisti fuksien että vanhojen pääsemistä rajoitetuille 
paikoille. Tapahtumaa kiiteltiin virkistävänä kaikkien alkoholipitoisten tapahtumien keskellä. 
 
Vuosijuhlaviikko lähestyi nopeasti ja viikolle suunniteltiin lauluratikkaa. Lopulta peruimme ratikka-ajelun, sillä 
se olisi tuottanut liikaa tappiota ja säästöt voitaisiin käyttää seuraavan vuoden puolipyöreisiin vuosijuhliin. 
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Sen sijaan pidettiin keskiviikkona 11.3 MK-appro ISOhenkilöiden järjestämänä sekä juhlaviikon torstaina 12.3 
päästiin Noin Viikon Uutiset –tv-ohjelman kuvausyleisöksi. Vuosijuhlaviikon jälkeen pääsimme myös 
nauttimaan uudesta teekkarispeksinäytöksestä 22 mittaripaikan verran. Helsinginkadun appro oli 16.4, johon 
osallistui 31 mittaria. 

Ulkotapahtumat 

Kevään aikaa vievin osuus oli IGSM tapahtuman suunnittelu IGSM-järjestäjätiimin kanssa. IGSM järjestettiin 
1.6-6.6.2015 Otaniemessä ja paikalle saapui 150 osallistujaa ympäri maailmaa, niin Floridasta, Australiasta, 
Turkista ja kaikkialta sieltä välistä. Tapahtuman järjestämiseen auttoivat lukuisat maanmittarit sekä muutama 
rakennusinsinööri. Viikko oli onnistunut ja IGSM-järjestäjätiimi kiittää killan tuesta niin rahallisesti kuin 
työvoimallisesti. 
 
Syksyn alussa 14-19.9. Nordic Meeting järjestettiin Tanskassa. Sinne saimme 10 paikkaa, mutta mm. aikainen 
ajankohta söi osallistujamääriä. NM:ään ilmoittautui 5 ja lähti lopulta 3. Hauskaa oli kuitenkin senkin edestä 
ja voitimme yhden NM-Olympia lajeista, jonka palkinto on seuraavaan NM:ään saakka kiltahuoneella. Ensi 
vuoden Norjan NM2016-hakuun olisi tarkoitus panostaa enemmän jo keväällä. 

Kansainväliset tapahtumat 

KvTMK-edustus oli tänä vuonna Ulko- ja Kulttuurimestarin hallussa ja kvISOvastaava oli hommissa apuna. 
Kaikki kv-tapahtumat järjestettiin Insinööritieteiden korkeakoulun kesken yhteisinä. KvISOrekrytointi tehtiin 
killan ISOrekrytoinnin yhteydessä ja järjestimme oman kvISOkoulutuksen vielä ennen koulun alkua syksyllä. 
Wappuna muutama maisterivaiheen opiskelija ja vaihto-opiskelija sai teekkarilakin. KvTMK oli 2015 erittäin 
aktiivinen verrattuna edellisiin vuosiin ja saimme paljon muutoksia aikaan, mm. uudistettiin kv-
fuksipistekortti ja päätimme pidentää toimikauttamme puolella vuodella. Lisäksi KvTMK pyrki takaisin 
Teekkarijaoston alle, joten 2016 alkaen Kv-edustaja istuu TJ:n alaisessa toimikunnassa. Killan puolella 
perustettiin uusi hallitusvirka, Master’s Students Captain, joka huolehtii killan uusista maisterivaiheen 
opiskelijoista ja vaihto-opiskelijoista. Master’s Students Captain istuu jatkossa KvTMK:ssa.  

Vuosijuhlat 

114. kevätpäiväntasaus eli killan vuosijuhlat järjestettiin 13.3.2015. Vuosijuhlien cocktail-tilaisuus järjestettiin 
kutsuvieraille Polyteekkarimuseossa. Pääjuhla pidettiin Ruoholahdessa ravintola Hima & Sali:ssa. Jatkot olivat 
Urban Millillä Otaniemessä. Seuraavan aamun silliaamiainen pidettiin Rantasaunalla Otaniemessä.  

Vuosijuhlien pääjuhlassa oli noin 150 osallistujaa, jatkojen osallistujamäärä oli suurempi. Silliaamiaiselle 

osallistui noin 70 henkilöä. Vuosijuhlien liikevaihto oli noin 17 000 € ja juhlat tekivät voittoa noin 2 000 €. 

Vuosijuhlien tuotot tulivat osallistumismaksuista sekä hyvästä liike-elämän tuesta. 

Kaikkien aikojen hallitussitsit 

Vuonna 2015 oli jälleen aika järjestää kaikkien aikojen hallitussitsit. Ongelmallisinta oli tietysti kaikkien 

ihmisten kontaktointi. Yhteystietoja koitettiin kerätä parhaamme mukaan. Sitsit järjestettiin toukokuussa 

Urban Millillä Otaniemessä. Tapahtumaan osallistui 96 henkilöä. Seuraavan kerran kaikkien aikojen 

hallitussitsit järjestetään vuonna 2020. 



Maanmittarikilta ry 2015

Tase 31.12.2015

Vastaavaa 31.12.2015 31.12.2014

Vaihto-omaisuus

1511 Kangasmerkkivarasto 361,46 463,55

1521 Laulukirjavarasto 919,56 1 210,56

1531 Kiltapinssivarasto 131,46 209,81

Saamiset

1711 Myyntisaamiset 0,00 0,00

1811 Siirtosaamiset 200,40 3 409,40

Rahat ja pankkisaamiset

1901 Yleistili Nordea 130930-204206 28 301,92 17 505,20

1911 Säästötili Nordea 111235-382814 6 100,50 2 897,04

Vastaavaa yhteensä 36 015,30 25 695,56

Vastattavaa

Oma pääoma

2011 Peruspääoma (edellisten tilikausien ylijäämä) 23 883,93 18 965,69

2021 Tilikauden ylijäämä 10 870,15 4 918,24

Vieras pääoma

2951 Velat 0,00 0,00

2961 Siirtovelat 1 261,22 1 811,63

Vastattavaa yhteensä 36 015,30 25 695,56



Maanmittarikilta ry 2015

Tuloslaskelma 1.1.2015-31.12.2015

Varsinaisen toiminnan tuotot 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014

Vuosijuhlatuotot

3011 Vuosijuhlalipputuotot 11 218,00 11 389,00

3012 Vuosijuhlasponsorituotot 6 060,00 6 650,00

Yht. Vuosijuhlatuotot 17 278,00 18 039,00

Viihdetapahtumatuotot

3101 Viihdetapahtumatuotot 532,78 4 319,53

3103 Hallituksen ja toimihenkilöiden virkistyksen tuotto 1 135,00 0,00

3104 Kaikkien aikojen hallitussitsit tuotot 3 284,66 0,00

Yht. Viihdetapahtumatuotot 4 952,44 4 319,53

Yritysyhteistyötapahtumien tuotot

3202 Yritysyhteistyötapahtumien tuotot 450,00 100,00

Kulttuuri- ja ekskursiotapahtumatuotot

3311 Nordic meeting -tuotot 500,00 5 468,00

3312 Kotimaan puolipitkä ekskursiotuotot 1 946,67 1 675,00

3313 Muut kulttuuri- ja ekskursiotoiminnan tuotot 1 046,00 2 379,00

3314 IGSM-tuotot 0,00 800,00

Yht. Kulttuuri- ja ekskursiotapahtumatuotot 3 492,67 10 322,00

Phuksi- ja ISOtoiminnan tuotot

3401 Phuksi- ja ISOtoiminnan tuotot 1 909,98 468,00

3402 KV-fuksien tuotot 202,48 0,00

3403 Fuksicruise 2015 tuotot 7 116,30 0,00

Yht. Phuksi- ja ISOtoiminnan tuotot 9 228,76 468,00

Haalarituotot

3501 Haalarituotot 650,00 435,00

3502 Haalarisponsorointi 12 675,00 10 450,00

Yht. Haalarituotot 13 325,00 10 885,00

Jäsenpalvelutuotot

3611 Kiltahuonetarjoilutuotot 517,00 20,00

Geometres-tuotot

3613 Geometres-ilmoitustuotot 1 000,00 550,00

3614 Geometres-tilaustuotot 60,00 60,00

Yht. Geometres-tuotot 1 060,00 610,00

Kangasmerkki-, laulukirja-, pinssi-, ja kiltavaatemyyntituotot

3701 Kangasmerkkimyyntituotot 347,00 112,00

3801 Laulukirjamyyntituotot 350,00 294,00



3901 Pinssimyyntituotot 138,00 155,00

3902 Kiltapaitamyyntituotot 253,00 347,20

3903 Historiikkimyyntituotot 100,00 0,00

3904 100 + myyntituotot 10,00 0,00

Yht.Kangasmerkki-, laulukirja-, pinssi-, ja kiltavaatemyyntituotot 1 198,00 908,20

Yht. Varsinaisen toiminnan tuotot 51 501,87 45 671,73

Varsinaisen toiminnan kulut

Hallintokulut

4001 Edustuskulut -717,65 -165,53

4011 Postikulut -47,70 0,00

4021 Pankkikulut -444,72 -282,37

4031 Muut hallinnon kulut -43,34 -119,00

4041 Matkakulut -48,30 0,00

4051 Kokouskulut -129,05 0,00

Yht. Hallintokulut -1 430,76 -566,90

Vuosijuhlakulut

4101 Vuosijuhlakulut -15 126,15 -22 336,93

Viihdetapahtumien kulut

4201 Viihdetapahtumien kulut -1 725,40 -4 692,20

4202 Hallituksen ja toimihenkilöiden virkistys -2 043,71 -423,23

4203 Kaikkien aikojen hallitussitsit kulut -2 364,75 0,00

Yht. Viihdetapahtumien kulut -6 133,86 -5 115,43

Opinto- ja harjoittelutoiminnan kulut

4301 Opinto- ja harjoittelutoiminnan kulut -339,38 -350,00

Yritysyhteistyötapahtumien kulut

4302 Yritysyhteistyötapahtumien kulut -213,62 -43,49

Kangasmerkkihankintakulut

4401 Kangasmerkkihankintakulut -300,95 0,00

Kiltapaitahankintakulut

4502 Kiltapaitahankintakulut -252,84 -353,40

Kulttuuri- ja ekskursiotoiminnan kulut

4601 Nordic meeting -kulut -300,00 -4 679,66

4611 Kotimaan puolipitkä ekskursion kulut -3 039,27 -3 520,98

4621 Muut kulttuuri- ja ekskursiotoiminnan kulut -897,81 -2 792,15

4631 IGSM-kulut -1 073,00 -1 369,00

Yht. Kulttuuri- ja ekskursiotoiminnan kulut -5 310,08 -12 361,79

Phuksi- ja ISOtoiminta



4701 Phuksi- ja ISOtoiminnan kulut -6 095,20 -4 523,22

4702 KV-fuksien kulut -387,62 0,00

4703 Fuksicruise 2015 kulut -7 042,75 0,00

Yht. Phuksi- ja ISOtoiminta -13 525,57 -4 523,22

Haalaritilaukset

4801 Haalaritilaukset -5 004,00 -5 215,01

Jäsenpalvelukulut

4901 Kiltahuonetarjoilut -424,08 -471,55

4902 Geometres-kulut -1 696,62 -1 379,02

4903 Lehtitilauskulut -369,75 -382,70

4904 Laite- ja tarvikehankinnat -703,60 -657,20

4905 Kiltahuoneprojektin kulut -253,28 -562,42

Yht. Jäsenpalvelukulut -3 447,33 -3 452,89

Muut kulut

4911 Muut kulut -572,73 -491,57

Yht. Varsinaisen toiminnan kulut -51 657,27 -54 810,63

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

5001 Jäsenmaksutulot 2 936,00 2 664,00

5011 AYY:n toiminta-avustus 1 100,00 1 000,00

5031 Korkeakoulun toimintatuki 4 400,00 4 300,00

5041 Talkootyötuotot 962,00 0,00

5061 Muu sponsorointi 2 095,53 6 350,00

Yht. Varainhankinnan tuotot 11 493,53 14 314,00

Varainhankinnan kulut

5101 Varainhankintakulut 0,00 0,00

Yht. Varainhankinta 11 493,53 14 314,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

6001 Korkotuotot 3,46 2,81

Varastonmuutos

7001 Varastonmuutos -471,44 -259,67

TILIKAUDEN TULOS 10 870,15 4 918,24
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Yleiskatsaus vuoteen 2016 

Vuonna 2016 killan tavoitteina on killan brändin ja identiteetin vahvistaminen yrityksien ja 
sidosryhmien keskuudessa sekä uusien maisteriohjelmien alkaessa toimia aktiivisesti yhteistyössä 
korkeakoulun kanssa. Samalla yritämme omalla toiminnallamme innostaa jäsenistöä osallistumaan 
entistä enemmän vuoden aikana järjestettäviin monipuolisiin tapahtumiin. Tavoitteenamme on 
myös päivittää kaikki kiltaa koskevat säännöt ja ohjeet. Tänä vuonna organisointia ja proaktiivista 
toimintatapaa kokeillaan uuden, virtuaalisen työnohjausohjelmiston kanssa. 
 
Killan jokapäiväistä toimintaa pyörittää yksitoistajäseninen hallitus, jota ohjaa ja valvoo 
puheenjohtaja. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen toiminnan organisoimisesta, hallituksen 
jäsenistön jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Hallituksen puheenjohtaja on myös vastuussa hallituksen 
toiminnan laillisuudesta ja killan sääntöjenmukaisuudesta.  
 
Hallituksen kokouksia pidetään lukukausien aikana noin 3 kertaa kuukaudessa, mutta tarpeen 
vaatiessa myös useammin. Kokoukset ovat yhdistyksen jäsenistölle avoimia; kokousten pöytäkirjat 
julkaistaan killan kotisivuilla ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen killan viikkotiedotteessa. Myös 
merkittävimmistä kokouksissa tehdyistä päätöksistä kerrotaan killan tiedotteissa.  
 
Hallituksen sisällä on erittäin tärkeää luoda hyvä yhteishenki, joka pysyy yllä koko vuoden. Tähän 
pyritään esimerkiksi varmistamalla tehtävien tasainen jakautuminen hallitusten jäsenten kesken, 
yksittäisten jäsenien liiallisen kuormittamisen välttämiseksi. Jokainen hallituksen jäsen vastaa 
pääasiallisesti oman virkansa sanelemasta toimialueesta, mutta tehtäviä jaetaan myös toimialueiden 
ylitse tarpeen tullen. Hyvän yhteishengen edistämiseksi hallituksen jäsenistölle järjestetään myös 
erilaisia virkistystapahtumia, kuten hallituksen kesäpäivät. 
 
Vuoden 2016 aikana toimintaa tullaan jatkamaan Insinööritieteiden korkeakoulussa 2013 vuonna 
toteutuneen kandiuudistuksen ohjaamana. Uusien muutosten myötä killan toimintaa pyritään 
mukauttamaan mahdollisuuksien mukaan uutta kiltajakoa paremmin palvelevaan toimintaan. 
Samalla kilta tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti muiden ENG-korkeakoulun kiltojen kanssa. 
Uudistusten vuoksi hyvät suhteet Rakennetun ympäristön laitoksen ja korkeakoulun henkilökuntaan 
lisäävät merkitystään entisestään, joten näihin suhteisiin on panostettava myös jatkossa. 
 
Killan ja ammattiaineyhdistysten yhteistyötä pyritään kehittämään tulevana vuonna. Myös 
perinteisten yhteistyötahojen, kuten MIL ry:n, RIL:in, Maanmittarikillan Tuki ry:n sekä Helsingin 
yliopiston maantieteilijöiden kanssa järjestetään yhteistä toimintaa.  
 
Vuosi 2016 on juhlavuosi killalle. Maanmittarikilta täyttää 115 vuotta ja sitä juhlitaan tyylikkääseen 
tahtiin 11.3.2016. Paikalle kutsutaan jäsenistön lisäksi myös kaikki Otaniemen killat ja Taide- ja 
Kauppakorkeakoulun edustajat. Paikalle odotetaan noin 170 juhlavierasta juhlistamaan kiltamme 
pitkää taivalta, joka toivottavasti jatkuu yhtä raikkaana vielä toiset 115- vuotta. 

Hall ituksen puheenjohtaja Oll i Peltomäki  
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Opintojaosto 

Opintojaostoa johtaa killan opintomestari. Opintojaostoon kuuluvat opintosihteerit, TEK-
kiltayhdyshenkilö sekä hallopedit. 
 
Opintomestarin tärkein tehtävä on kerätä tietoa opetuksen epäkohdista ja viedä niitä 
eteenpäin parhaan kykynsä ja näkemyksensä mukaan ylemmille tasoille. 
 
Tämän vuoksi vuoden 2016 aikana kehitetään palautteenantokanava, jonka avulla 
Maanmittarikillan jäsenet voivat antaa tietoa ja palautetta opintoihin liittyvistä asioista 
opintomestarille. 
 
Opintomestari pitää opintoasioissa yhteyttä laitoksen kanssa ja edustaa kiltaa opiskeluun 
liittyvissä asioissa laitoksella sekä muissa järjestöissä. Opintomestari kuuluu myös AYY:n 
opintoneuvostoon ja Insinööritieteiden korkeakoulun halloped-ryhmään. 
 
Hallituskaudella 2016 opintomestari on tärkeässä asemassa syksyllä 2016 alkavien uusien 
maisteriohjelmien vuoksi. Opintomestari jatkaa aktiivisesti  läsnäoloa maisteri- ja 
kandiohjemiin liittyvissä kokouksissa ja infotilaisuuksissa osallistumista. Hän tiedottaa 
tarvittaessa uusista käytännöistä ja muista muutoksista hallitukselle sekä killan jäsenistölle. 
Opintomestari järjestää opintoaiheisia tapahtumia sekä kehittää opiskelua ja 
opiskelumahdollisuuksia. Alkuvuodesta on jo järjestetty, yhdessä yrityssuhdemestarin 
kanssa, kesätyö-yritysinfosauna, johon osallistui SKANSKA, Sito, Catella ja RIL. 
 
Abi-infot ja avoimien ovien päivät järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Opintomestarin 
vastuulla on rekrytoida tilaisuuteen opiskelijoita kertomaan Rakennetun ympäristön 
opinnoista. Kevään abipäivät ovat tähän vaiheessa jo takanapäin. 
 
Opintomestarin tärkeä tehtävä on myös tiedottaa killan jäseniä opintoihin liittyvistä asioista, 
kuten Insinööritieteiden korkeakoulun, Aalto-yliopiston, Rakennetun ympäristön laitoksen 
ja AYY:n päätöksenteosta Maanmittarikillan nettisivujen ja Facebook-sivujen välityksellä. 
 
Opintomestari Pinja Raitanen 
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Viestintäjaosto 

Vuonna 2016 sihteerin ja tiedottajan rooli on yhdistetty ja tiedottajan virkanimeä ei enää 
käytetä. Sihteerin toimintasuunnitelma löytyy kohdasta Sisäjaosto. 

Kiltalehti Geometres  

Geometres on Maanmittarikillan virallinen neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kiltalehti. Killan 
lehden ilmestymisestä on vastuussa lehden päätoimittaja, joka kokoaa lehden sisällön 
yhdessä kiltalaisista koostuvan toimituskuntansa kanssa. 
 
Geometres ilmestyy kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Julkaisupäivät ovat 
liittettyjä muihin killan sopiviin tapahtumiin, jolloin tapahtumien houkuttelevuus kasvaa ja 
julkistustilaisuuksissa on oheisohjelmaa. Lehden voi tilata myös suoraan kotiin. Yhden 
painoksen koko on noin 70-100 kappaletta ja edellisvuoden tapaan lehti painetaan 
värillisenä B5-kokoon. Geometres ilmestyy myös killan nettisivuilla julkaisutilaisuuksien 
jälkeen. 
 
Toimituskuntaan kuuluu eri opinto-ohjelmia ja vuosikursseja edustavia killan edustajia, 
mikä takaa lehden sisällön pysyvän houkuttelevana koko lukijakunnalle. Toimituskuntaan 
kuuluu päätoimittajan lisäksi toimittajia, kuvaajia ja graafikoita. Sisältö koostuu sekä 
asiateksteistä, mielipiteistä, ajanvietteistä, tiedotuksista killan tulevista ja menneistä 
tapahtumista että toimintaa tukevien tahojen mainoksista. Tiivistettynä Geometres on lehti, 
joka tuottaa tasaisin väliajoin viihdyttävää ja kiinnostavaa sisältöä kiltalaisilta kiltalaisille. 
 

Geometreksen päätoimittaja Anni Kolehmainen 
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Ohjelmajaosto 

Varasto ja taloudellinen tilanne  

Yritämme pitää varaston siistinä ja hyvässä järjestyksessä koko vuoden. Budjetoimme 
järjestämämme tapahtumat huolella ja pyrimme säilyttämään taloudellisen tilanteemme 
vakaana ilman suurta voittoa tai häviötä. Tarkoituksenamme ei ole investoida arvokkaaseen 
tai pysyvään esineistöön, mutta kestäviä snapsilaseja varastolle voisimme hankkia lisää.  

Tapahtumat  

Järjestämme tapahtumia koko lukuvuoden ajan. Alkuvuodesta järjestimme jo 
Kaveriperhesitsit. Tulossa on vielä yhteissitsit maantieteen opiskelijoiden kanssa, 
Laulukoesitsit, Vappusitsit sekä Lakkisitsit. Haluamme myös järjestää perinteisen 
olutkellari tapahtuman yhdessä toisten hallituslaisten kanssa. Syksyllä haluamme panostaa 
fuksitapahtumien järjestämiseen, jotta he saisivat heti opintojensa alussa kipinän lähteä 
mukaan kiltatoimintaan.  

Pyrimme panostamaan tapahtumien laatuun ja niitä järjestetään riittävästi. Haluamme, että 
tapahtumien osallistujat nauttivat aikaansaannoksistamme. Killan perinteisiä tapahtumia ei 
karsita. Kierrätämme tapahtumissa. Servin mökin keittiökoulutuksen emäntä on jo käynyt ja 
isäntä osallistuu seuraavaksi järjestettävään koulutukseen. Emäntä haluaa myös osallistua 
mahdollisuuksien mukaan uudelleen koulutukseen, jotta oppi on tuoreena muistissa.  

Yhteistoiminta toimihenkilöiden kanssa  

IE:n tehtävä on organisoida killan suurimman toimihenkilöjoukon, eli apu-IE:n toimintaa. 
Tarvitsemme siis hyvää kommunikaatiota ja haluamme pitää apu-IE-porukan aktiivisena. 
Järjestämme yhteisiä tapaamisia, ja sähköisesti tavoitamme apu-IE:n pääosin Facebookin 
kautta. Lisäksi palkitsemme apu-IE:itä pienistäkin teoista esimerkiksi tarjoamalla ruoat. 
Haluamme, että hekin pääsevät mukaan tapahtumasuunnitteluun ja yritämme innostaa 
virkamme jatkajat heidän joukostaan!  

Yhteistyö muiden kiltojen ja yhdistysten kanssa  

Keväällä järjestämme tapahtumia ainakin Maantieteen opiskelijoiden, Koneinsinöörikillan, 
Tietokillan sekä Puunjalostajakillan kanssa. Näillä varmistamme sekä perinteiset että täysin 
uudet yhteistyöt eri yhdistysten kanssa. Tarkoitus on myös jatkaa tiivistä yhteistyötä ENG-
korkeakoulun kanssa. Teemme siis työtä sen eteen, että saamme syksyllä järjestettyä ENG-
sitsit. Syksyllä voimme järjestää myös mahdollisuuksien mukaan yhteissitsit täysin uusien 
yhteistyökiltojen kanssa.  

Isäntä Emil ia Taskinen ja 
Emäntä Ida-Maria Korhonen 
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Fuksijaosto 

Killan fuksijaostoa edustavat hallituksessa fuksikapteeni sekä Master’s Student Captain, 
jotka vastaavat killan fuksikasvatuksesta. Fuksijaoston alaisia toimihenkilöitä ovat 
ISOvastaava ja kv-ISOvastaava eli kansainvälinen ISOvastaava. Toimihenkilöiden vastuulla 
on ISOhenkilöiden eli tutoreiden rekrytoiminen, kouluttaminen ja toiminnan 
koordinoiminen. 

Fuksikapteeni toimii Maanmittarikillan edustajana lisäksi AYY:n teekkarijaoston 
Fuksitoimikunnassa (FTMK), ISOvastaava teekkarijaoston ISOtoimikunnassa (ITMK) ja 
Master’s Student Captain teekkarijaoston Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK). 
Master’s Student Captain ja kv-ISOvastaava kuuluvat lisäksi korkeakoulun laajuiseen ENG 
International Team -toimikuntaan. Näin toiminnan kannalta oleellinen vertaistuki saadaan 
osittain killan ulkopuolelta. 

Fuksikapteeni opastaa fukseja ja Master’s Student Captain opastaa maisterifukseja sekä 
vaihto-opiskelijoita killan, AYY:n ja sen alaisten järjestöjen toimintaan, historiaan sekä 
teekkariperinteisiin, kuten teekkarien laulukulttuuriin. Lisäksi he kannustavat uusia 
opiskelijoita osallistumaan myös AYY:n ulkopuolisten opiskelijajärjestöjen tapahtumiin. 
Fuksikapteeni järjestää fukseille tapahtumia yhdessä killan sekä AYY:n fuksitoimikunnan 
toimijoiden kanssa. 

Fuksikasvatuksen lisäksi Fuksikapteeni ja Master’s Student Captain organisoivat 
ISOtoimintaa yhdessä ISOvastaavan ja kv-ISOvastaavan kanssa. Fuksikapteeni osallistuu 
myös killan haalaritoimikunnan ohjaamiseen yhdessä edellisen vuoden haalaritoimikunnan 
puheenjohtajan sekä yrityssuhdemestarin kanssa. Fuksikapteeni ja ISOvastaava ovat 
molemmat vastuussa ISOtoiminnan organisoinnista. Tavoitteena on saada ISOtoiminta 
pyörimään mahdollisimman itsenäisesti ISOvastaavan alaisuudessa. 

FTMK:ssa eri kiltojen, osakuntien ja korkeakouluyhdistysten fuksikapteenit tutustuvat 
toisiinsa ja sitä kautta edistävät yhteistyötä toistensa välillä. Lisäksi fuksikapteenit 
järjestävät yhteisiä tapahtumia edellä mainittujen tahojen välillä auttaakseen fukseja 
tutustumaan muihin kiltoihin, osakuntiin ja korkeakouluyhdistyksiin sekä niiden jäseniin. 
Lisäksi fuksitoimikunta järjestää koko AYY:n tasoisia tapahtumia. Usein myös tiedotus 
Aalto-yliopiston ja fuksien välillä toimii fuksitoimikunnan kautta. 

Kansainvälinen eli kv-toiminta järjestetään yhteistyössä Insinööritieteiden korkeakoulun 
(ENG) sekä muiden ENG-kiltojen (Rakennusinsinöörikilta ja Koneinsinöörikilta) kanssa. 
Yhteistyön kautta toiminnalle on enemmän resursseja ja se tavoittaa paremmin 
kohderyhmänsä eli kv-opiskelijat. KvTMK:n kautta järjestetään jonkin verran koko 
yliopiston laajuista yhteistyötä, jonka tavoitteena on integroida kv-opiskelijat 
olemassaoleviin yhteisöihin. Kv-opiskelijoille opetetaan myös yleisemmin suomalaista 
kulttuuria ja käytännön asioita elämästä Suomessa. 
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Kandiuudistuksen (2013) myötä Maanmittarikilta ottaa vastaan rakennetun ympäristön 
fuksit. Näin ollen ENG-kiltojen välistä fuksiyhteistyötä tullaan kehittämään kiltojen 
fuksikapteenien näkemysten mukaisesti. Myös kommunikointi korkeakoulun kanssa on 
tärkeää ja siksi sen asemaa tuleekin parantaa. Fuksikapteeni toimii killan vuosijuhlassa 
Kevätpäiväntasauksessa seremoniamestarina pääjuhlan ajan. 

 
Fuksikapteeni Laura Strömberg ja 
Master’s Student Captain Heikki Salko 

 

Sisäjaosto 

Tiedotus 

Sihteerin tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2016 kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen 
kokouksissa sekä killan sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Kokouksissa pyritään aina 
hyväksymään edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka sihteeri hoitaa sekä Trelloon että 
muutamalle edellisessä kokouksessa olleelle hallituslaiselle luettavaksi ja tarkastettavaksi 
ennen seuraavaa kokousta. 

Viikkotiedotteet pyritään lähettämään maanantaina ennen puolta päivää ja muut tiedotteet 
niiden ajankohtaisuudesta riippuen mahdollisimman pian jäsenistön tietoon. Viikkotiedote 
on sekä suomeksi että englanniksi. Näiden lisäksi sihteeri pitää huolta kiltiksistä ja niiden 
tarjoiluista, järjestää mahdollisia kahvituksia sekä hoitaa sähköpostilistoja ja päästää läpi 
ainoastaan aiheellisia viestejä. Myös killan kuvasivujen ylläpito ja päivittäminen kuuluu 
sihteerille. 

Sihteeri käy myös ENGin opintoasioiden viestintäverkoston kokouksissa, joissa käydyistä 
asioista sihteeri raportoi ainakin hallitukselle, jotta esille tulevia asioita, tai mahdollisia 
päätöksiä vaativia asioita, voidaan käsitellä kokouksissa. 

Sihteerin alaisuudessa sisäjaostossa toimii myös sihteerin pikkuapulaiset sekä 
liikuntavastaava. Pikkuapulaiset auttavat sihteeriä kahvitusten järjestämisessä sekä kiltisten 
ylläpidossa. 

Vuonna 2016 uuden kiltiksen kehittäminen jatkuu viime vuoden pohjalta ja 
kehitysehdotuksia otetaan myös vastaan. Viikkotiedotteet ja pöytäkirjat pyritään pitämään 
ajan tasalla myös killan nettisivuilla. 

 
Sihteeri Jul ianna Porkka 
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Ulkojaosto 

Ulko- ja kulttuuritoiminta 

Ulko- ja kulttuurimestarin vastuualueeseen kuuluvat kulttuuriekskursiot ja –tapahtumat, 
yhteistyö muihin opiskelijajärjestöihin ja ulkomaiset alan tapahtumat. 
 
Syksyllä 2016 Puolipitkän toteuttaminen tapahtuu yhdessä yrityssuhdemestarin kanssa. 
Puolipitkän suunnittelu alkaa jo keväällä ja jatkuu kesän yli syksyyn excursioita ja 
virkistäytymistapahtumia järjestellessä noin 50 osallistujalle. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman monta excursiota, jossa olisi entinen maanmittarikiltalainen kertomassa 
omista kokemuksistaan. Ulko- ja kulttuurimestari toimii myös tarvittaessa AYY:n 
Teekkarikulttuuritirehtöörien apuna. Lisäksi tehtävänä on toimia yhtenä killan kolmesta 
MAIK- vastaavasta, jotka kuuluvat MAIK:n hallitukseen ja toimivat tätä kautta 
yhteyshenkilöinä Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikiltojen välillä. Ulko- ja 
kulttuurimestari toimii tänä vuonna MAIK:n rahastonhoitajana. MAIK:n kiertävä 
puheenjohtajuus on Arkkitehtikillalla. 
 
Ulkojaoston tehtävänä on jatkossakin kehittää killan yhteistyötä muiden kiltojen ja 
opiskelijajärjestöjen kanssa. Ulko- ja kulttuurimestarin tavoitteena on tiivistää aiempia 
yhteistyökuvioita. Lisäksi ulko- ja kulttuurivastaava toimii aktiivisesti 
Hyvinvointitoimikunnassa (HvTMK), joka on viime vuosina esimerkiksi auttanut AYY:n 
järjestämässä merkkimyynnissä sekä pitänyt kiltiskierroksen. 
 
Vuoden ensimmäinen yhteistyö tehdään Athenen kanssa, kun killat lähtevät yhdessä 
järjestetyllä kyydillä Turkuun Pikkulaskiaiseen. Mahdollisesti toinen retki Turkuun 
järjestetään 12.5. Akateemiseen Aurajokilaivuritutkinto-tapahtumaan. Selvitetään 
kiinnostusta muilta killoilta järjestää yhteiskuljetus. Keväällä järjestetään myös muita 
kotimaan ulkotapahtumia kuten Helsinginkadun appro. Lisäksi kannustetaan osallistumaan 
muiden kiltojen ja ainejärjestöjen tapahtumiin porukalla, esimerkiksi yhteisten esijuhlien 
järjestämisellä. Kulttuuripuolta pidetään yllä järjestämällä killan yhteinen Teekkarispeksi –
ilta sekä perinteinen lauluratikka vuosijuhlaviikolla. Selvitetään myös kiinnostusta 
elokuvailtaan ja laulusaunaan. Viime vuoden tapaan killalle tarjotaan mahdollisuus päästä 
yleisöksi Noin viikon uutiset- televisio-ohjelmaan. Yleisesti teekkarihenkeä kohotetaan 
osallistumalla teekkariperinneviikon tapahtumiin. Keväällä ulko- ja kulttuurimestari on 
mukana järjestämässä isoja Maakansan alumnisitsejä, joihin voivat osallistua opiskelijat ja 
jo valmistuneet. Sitsit ovat oiva tapa tutustuttaa eri aikoihin opiskelleita kiltalaisia toisiinsa. 
Näin vuosikurssien väliset railot kaventuvat ja killasta tulee entistä enemmän killoista 
perhein. 
 
Ulko- ja kulttuurimestari Ti iamari Tolonen 
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Yrityssuhteet 

    
Yrityssuhdetoiminnan kautta Maanmittarikilta ylläpitää ja kehittää opiskelijoiden ja 
yritysten välistä yhteistyötä vuonna 2016. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden tietoa 
työelämästä ja maanmittausalan yrityksistä sekä huolehtia varainhankinnasta killan 
tapahtumia varten. Vuosijuhlat ovat huomattava menoerä, jonka järjestämiseen 
yrityssuhdemestari osallistuu vuosijuhlatoimikunnassa. Sponsorointisumma määrittelee 
näkyvyyden tai muun vastineen juhlassa, joiden toteuttamisessa auttavat 
yrityssuhdesihteerit. 
 
Yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa pyritään jatkamaan ympäri vuoden 
yhteistyösopimuksilla. Maanmittarikillan MK Network tarjoaa esimerkiksi tehokasta 
näkyvyyttä killan nettisivuilla. Yrityksillä on myös mahdollisuus saada näkyvyyttä 
kiltahuoneen sponsoroinnilla. Yrityssuhdemestari kontaktoi uusia yhteistyöyrityksiä 
aktiivisesti lisäten yhteistyötä myös Rakennetun ympäristön alan yritysten kanssa. 
 
Yritysvierailuja ja saunailtoja järjestävät Fundi Ry, LINKKI Ry ja Poligoni Ry, joiden 
kanssa Maanmittarikilta jatkaa yhteistyötään. Perinteisesti yrityssuhdemestari suunnittelee 
ulko- ja kulttuurimestarin kanssa kotimaan puolipitkän sekä johtaa fuksien 
haalaritoimikuntaa. 
    
Yrityssuhdemestari Aino Ruohola 



TALOUSARVIO 2016

Tulot Menot Yhteensä

Jäsenmaksut 2850 0

2850 0 2850

AYY:n toiminta-avustus 1200 0

1200 0 1200

Vuosijuhlat

Lipputuotot 12200 0

Sponsorituotot 7000 0

Pääjuhla 0 15000

Jatkot 0 2000

Paku 0 200

Bussit 0 1000

AYY Tilavuokrat 0 600

Ruuat (jatkot, sillis, kokkari) 0 1800

Esiintyjät 0 4500

Sillis 1000 1355

Muut 0 2400

Painotuotteet 0 450

20200 29305 -9105

Muut sponsorit 2850 0

2850 0 2850

Yritysyhteistyötapahtumat

Puolipitkä 1500 3000

Suuntautumissauna 200 100

Kesätyösauna 100 100

1800 3200 -1400

Viihdetapahtumat 3000 4000

3000 4000 -1000

Opintotapahtumat 0 300

0 300 -300

Kulttuuritapahtumat

Helsinginkadun appro 372 372

Teekkarispeksi 420 420

Leffailta 0 60

Pikkulaskiainen 50 0

842 852 -10

Fuksi- ja ISOtapahtumat

Korkeakoulun toiminta-avustus 2500 0

Kulttuuri- ja historiakoulutus 0 210

MK-appro ja laulusauna 0 500

Fuksien brunssi 0 100

Laulukoe ja -sitsit 0 550

2016
BUDJETOITU



Muut fuksitapahtumat 0 200

Muut fuksikulut 0 150

MJ 150 900

ISOjen virkistystapahtumat 0 650

1. koulupäivä 0 150

Sellusankopallo 0 120

Fuksigaala 0 400

Kyykkäfestarit 0 130

Ajokki 0 200

Laskuväline 50 150

ENGscape 0 200

Perinnesitsit 0 550

Haalarigaala 0 300

2700 5460 -2760

Muut fuksikulut

Fuksiopas 0 0

Fuksipistevihot 0 150

0 150 -150

Haalarit

Haalarit ja painatuskulut 0 5200

Haalarimaksut 450 0

Sponsorointi 12500 0

12950 5200 7750

KV-tapahtumat

Korkeakoulun toiminta-avustus 500 0

Kulut 0 500

500 500 0

Talkootyöt, kahvitukset 0 100

0 100 -100

Kiltahuone

Lehdet 0 350

Korkeakoulun toiminta-avustus 400 0

Kiltahuoneen kehitys 0 400

Kiltahuoneen kahvit 500 500

900 1250 -350

Geometres

Korkeakoulun toiminta-avustus 600 0

Mainosmyynti 950 0

Painatus 0 1820

1550 1820 -270

Hallinto

Edustukset 0 1300

Pankki 4 450

Muut 0 500

Kokoustarjoilut 0 200

4 2450 -2446



Hallituksen ja toimihenkilöiden virkistys 800 2000

800 2000 -1200

Tuotemyynti 1440 1400

1440 1400 40

Hankinnat 0 2000

0 2000 -2000

YHTEENSÄ 53586 59987 -6401


