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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 15/2016 
Aika: 12.9.2016 klo 17.30 
Paikka: Maarin neuvotteluhuone (2. krs.), Sähkömiehentie 3 
 
Paikalla: 
Olli Peltomäki 
Ida-Maria Korhonen 
Netta Maijala 
Laura Strömberg 
Hannu Kirjonen (poistui kohdassa 11.1) 
Julianna Porkka 
Anni Kolehmainen (poistui kohdassa 11.6) 
Heikki Salko 
Emilia Taskinen 
Pinja Raitanen 
 
Poissa: 
Tiiamari Tolonen 
Aino Ruohola 
Kia Koskela 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.26. 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin. 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen 14/2016 pöytäkirja. 

 
5. ILMOITUSASIAT 

Olli Peltomäki: Lukukausi alkoi tänään. 
 
6. KUULUMISKIERROS 

Ida: Hyvää kuuluu, viikonloppuna kävin Nuuksiossa, kivaa oli. 
Netta: Mitäs tässä, vähän viskibasso vielä mut ehkä tää tästä paranee. 
Laura: Kiireinen ja raskas viikko takana. Tääkin viikko erittäin kiireinen, odotan sitsejä innolla. 
Hannu: Olin viikonlopun Pihlajasaaressa. Tänään alkoi eka maisterikurssi, täysin samat kalvot viidettä 
kertaa. 
Nanna: Ihan perus maanantai. 
Anni: Ihan hyvää kuuluu. 
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Heikki: Orientaatioviikosta on selvitty. Perjantaina kävin vuosijuhlissa, joiden jatkoilla edistin 
maisterin suunnittelua. 
Emilia: Juu, hyvää. Kivaa aloittaa uusia juttuja taas. 
Pinja: Kivaa. 
Olli: Erinomaisen hyvää. 
 

7. RAHA-ASIAT 
7.1. Hyväksyttävät laskut 

 Olli Peltomäki, Hallituksen workshopin tarjoilut 17.8.2016, K-market Mustapekka,
 18,99 €  

 Olli Peltomäki, Hallituksen kokouksen tarjoilut 29.8.2016, LIDL    18,00 € 

 AYY, OK20 -yläkerran tilavuokra, Perinnesitsit 16.9.2016    80 € 
Maksettu 9.9. eräpäivän vuoksi 

 AYY, sitsikeittiö, Perinnesitsit 16.9.2016     50€ 

 Laura Strömberg, Vitikaisen kukkalähetys ja kortti, 1.9.2016   52€ 

 Laura Strömberg, Perinnesitsien koristelutarvikkeita     60,40€ 

 Laura Strömberg, ISOjen leffailta, 17.8.2016     29,16€ 

 Sanomamedia Finland Oy, Aku Ankan tilaus ⅔, 31.8.2016   36,60€ 

 Lawrence Ofosu Gyinaye, IGSM osallistumismaksun korvaus, 30.4-6.5.2016 64€ 

 Laura Leponiemi, IGSM osallistumismaksun korvaus, 30.4-6.5.2016  64€ 

 Julianna Porkka, Kahvikuppeja ja tohvelit kiltikselle, 17.3.2016 & 4.5.2016 12,71€ 
 

Hyväksyttiin laskut maksettavaksi. 
 

7.2. Hankinnat killan kortilla 

 Verkkokauppa.com, ulkoinen kovalevy killan kuvia varten, 30.8.2016   74,90 € 

 Alko, Arvo Vitikaisen eläkelahja, 31.8.2016      15,49 € 

 Alepa, maitoa ja kuppeja Aalto Partyyn, 6.9.2016     7,47 € 

 S-Market, mehua ja grillialustoja Nuotioiltaan, 5.9.2016   10,16 € 

 Tiger Kamppi, muoviruukut ENG:in hallitusilta, 2.9.2016   6€ 

 S-market Pohjois-Tapiola, grillailutarvikkeita Nuotioiltaan, 5.9.2016  5,69€ 

 LIDL Leppävaara, kahvia ja maitoa kiltikselle, 5.9.2016    31,40€ 

 LIDL Leppävaara, grillailutarvikkeita Nuotioiltaa, 5.9.2016   32,87€ 

 LIDL Leppävaara, keksejä ja kahvia Aalto Partyyn, 5.9.2016   15,63€ 

 LIDL Kamppi, juomia ENG:in hallitusiltaan, 2.9.2016    6,22€ 

 Clas Ohlson, tarvikkeita Aalto Partyyn, 5.9.2016    56,85€ 

 Alepa, Hallituksen kokoustarjoilut, 12.9.2016     16,33 € 
 

7.3. Uudet jäsenet 
Apichaya Sindhuprama 
Iida Seppälä 
Dina Mavliutova 
Jacqueline German 
Bishal Nagarkoti 
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Oya Duman 
 
Hyväksyttiin yllä olevat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi. 
 

8. MENNEET TAPAHTUMAT 
8.1. Nuotioilta + Gorsu 5.9.2016 @ Niemenkärki ja Gorsu 

 Ruokaa oli hyvin. Netta ei tee/hanki tikkuja ensi vuonna. 
8.2. Aalto Party 6.9.2016 @ Alvarin aukio 

 Meni tosi hyvin, oli paljon porukkaa. 
8.3. Peli-ilta 7.9.2016 @ Ossinkulma 

 Hyvä, että oli myös rennompia ja alkoholittomia tapahtumia. 
8.4. Otasuunnistus 8.9 - 9.9 @ Otaniemi 

 Oli fukseilla ollut kivaa! Myös maisterifukseja kiertelemässä. 
 

9. TULEVAT TAPAHTUMAT 
9.1. RIL-Nuorten Gaalailta 15.9.2016 @ Design Factory 

 Pääasiassa fukseille ja ISOille, mutta muitakin mahtuu jos haluaa. 
9.2. Perinnesitsit 16.9.2016 @ OK20 Yläkerta 

 IE, Laura ja Netta järkkää. Pientä koordinointia vielä. 
9.3. Lettufudis 28.9.2016 

 Pelaillaan Alvarilla IK, PT ja MK. Lettujen paisto Rantsulla, josta pitää poistua 22 aikaan 
apu-IE-sitsijatkojen alta. 

9.4. Syyspäiväntäräys 1.10.2016 @ Smökki 

 Tähän asti vähän osallistujia, vielä 11 päivää aikaa ilmoittautua. Hallituksen vastuulla 
koristelu ja tarjoiluavustus. Myös muutamia fukseja töihin. 

9.5. Fuksigaala 4.10.2016 @ RIL:n kattosauna 

 Aloittelu 19 aikoihin, Laura miettii tarkemman aikataulun vielä illalle. Ruokaa ja 
juomaa tarjolla. 

9.6. Dekaanin kahvit 5.10. klo 8:30-10:00 @ K216 

 Ilmoittautuminen auki, ne ilmoittautuu ketkä pääsevät. Pinja, Ida ja Heikki ainakin 
menossa. 
 

10. ORIENTAATIOVIIKON PLUSSAT JA DELTAT 

 Laura: Pääaineluento meni ok vaikka piti vähän soveltaa aikataulua. Loppuviikko meni 
aikalailla hyvin, ISOt oli tosi hyvin aktiivisia; aina mukana eikä fuksit olleet hukassa. 
Haalareiden kanssa oli vähän sählinkiä, mutta loppujen lopuksi kaikki meni hyvin. 
Perjantain köydenvetoon olisi voinut keksiä jotain tekemistä, kun edellisenä päivänä 
tulikin tieto ettei ole MK-IK-grillailua. Fuksit jaksoivat hyvin vielä perjantainakin 
Kaukkareissa. 

 Heikki: Muuten meni suunnitelmien mukaan, mutta korkeakoulun suunnalta olisi kaivattu 
parempia aikatauluja ja yhdenmukaisuutta. Maanantaina meni aikataulut ihan sekaisin. 
Hyvä, että tehdään ENGin kanssa yhteistyössä kaikki, jotta on 3 jotka on vastuussa 
asioista. Tuleville vuosille pitää hieman kehittää, miten saadaan ilmoitettua kaikki info 
kaikille maistereille. Korkeakoulun puolesta pitäisi myös päättää mistä infotaan uusille 
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opiskelijoille ja mistä vanhoille. Tuutorointia pitää myös hieman kehittää ja infota 
maisteri-/kv-ISOja kunnolla orientaatioviikon kulusta, jotta tietävät missä olla ja 
milloin. 

 Netta: ISOista kukaan ei kunnolla tiennyt fuksien kanssa läpikäytävän check-listan 
paikkoja (mm. Starting point), jolloin jouduin itse näyttämään ISOille. Starting 
pointissa ei kukaan oikein tiennyt mitä siellä tulisi tehdä. Vähän joillekin joutunut 
sanomaan alkoholin käytöstä, onneksi vain pari “ongelma”tapausta, jotka ovat 
pahoitelleet. Muuten meni oikein hyvin, perjantaina havaittavissa pientä väsymystä, 
mutta hyvällä energialla kaikki olleet messissä. 

 Ida: IE:llä oli myös kivaa vaikka paljon tekemistä. Oli mukava järjestää jatkoja kahtena 
päivänä peräkkäin IE-porukalla 

 Muidenkin mielestä meni oikein hyvin 
 
11.     JAOSTOKIERROS 

11.1. Opintojaosto 

 ENGin sisäinen liikkuvuus ja haku 

Listattu tietyt kurssit, joista esim. RYMyn tulisi lukea ENYltä 25op kursseja. Tällöin, 
jos valmistuu kolmessa vuodessa, pääsee suoraan ENYlle maisteriin. Jos venyy yli 3 
vuoteen, sovelletaan samoja kaavoja kuin silloin, jos ei ole käyttänyt tätä optiota. 

 Aallon sisäinen liikkuvuus ja haku 

Todennäköisesti kanditutkinnossa tulisi olla suoritettu sivuainekokonaisuus 
tarvittavalla keskiarvolla, jotta voi hakea maisteriin johonkin toiseen tekniikan 
korkeakouluun. 

Kritiikkiä tuli ENGiltä siitä, että kaksi sisäisen liikkuvuuden hakua (koko Aalto & 
ENG) ei toimisi, kun ehdot ovat eri. 

Hallitus oli yhtä mieltä siitä, että ainakin kiintiöt ja selkeät hakuajat tulisi olla 
sisäisen liikkuvuuden haussa. Myös arvosana kriteerinä valitsemiselle olisi hyvä 
siten, että kiintiöön valitaan parhaan keskiarvon omaavat. 

 Kandikyselyn tulokset 

   Katsottiin läpi kandikyselyn tuloksia. 

 Välikokeiden katoaminen matikan kursseista 

Kurssien vetäjillä vastuu, voivat toteuttaa esim. luentokuulusteluja. Yksittäisen 
kurssin henkilökunnan on itse järjestettävä välikokeiden tarkistaminen, mikäli 
haluavat ne järjestää. 

Syksyn mittaa katsotaan miten toimii ja kysellään palautetta esim. fukseilta tai 2. 
vuosikurssilaisilta. 

 AK:n kuulumisia 

Puhuttiin RYMin ja Aallon markkinoinnista, ja siitä että molempia pitäisi kehittää. 
Nanna ottaa RYMin osalta asian esille ENGin viestintäverkostossa, muuten siirtyy 
todennäköisesti nakkina ensi vuoden hallitukselle. 
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11.2. Viestintäjaosto 

 G:n DL 20.9.! 

   Muistakaa lähettää Annille kaikki jutut. 
 

11.3. Ohjelmajaosto 

 Ei ihmeempiä Perinnesitsien lisäksi. Syyspäiväntäräyksen tilannetta tarkkaillaan. 
 

11.4. Fuksijaosto 

 Orientaatioviikko takana, fuksit edelleen hengissä. 

 Ajokkia pohditaan, ehkä TTER-tukea haetaan 

Laura tekee kyselyn paikalle pääsevistä ja osallistuvista. Peli-illan budjettia voisi 
soveltaa tähän.  

 Marraskuulle suunnitteilla maistereille Helsinki By Night- tyyppinen bussikiertely, jossa 
käytäisiin excuilla. 

 
11.5. Ulkojaosto 

 Nordiskt Möte 

Ilmoittautuminen oli ollut jo kesäkuussa eikä ehditty reagoida, tapahtuma 
käynnissä tällä hetkellä. Jäi siis MK:lta väliin. 

 Kotimaan PP:n ilmoittautuminen 

Päätettiin muuttaa ilmoittautumisen alkamisen ajaksi klo 10 useiden kurssien 
pakollisten läsnäolojen vuoksi. Tiedotetaan jäsenistöä ajankohdan muuttumisesta. 

 
11.6. Sisäjaosto 

 Opetusfoorumiin osallistuminen 26.9.2016 

Taustaa: ENG:in opetusfoorumiin 26.9.2016 kaivataan 1-2 kiltojen edustajaa 
kertomaan mietteitään opiskelijoiden integroimisesta ENG:in tiedeyhteisöön. DL 
ilmoittautumiseen 13.9 klo 10.00 

Olli vastaa, että lyhyt varoitusaika ja epäselvä ohjeistus. Voidaan osallistua, jos 
saadaan tarkat tiedot tapahtuman luonteesta ja vaadittavasta roolista. 

 Aallon promootiotilaisuuden avustajat 6.10. ja 7.10.  

Taustaa: Yliopisto kaipaa teekkariavustajia liikenteenohjaajiksi ja airueeksi 6.10. ja 
7.10. Korvaus 100 € / opiskelija joka maksetaan killalle. Opiskelijat saavat 
lounaan/illallisen. 

Päätettiin jättää väliin, Nanna laittaa tiedon eteenpäin. 

 Sääntömuutosesitys: Hopeinen ansiomerkki 

Hyväksyttiin sääntömuutosesitys (Liite 1.) ja esitetään jäsenistölle killan 
kokouksessa. 

 Sääntömuutosesitys: Toimihenkilöohjesääntö 

Hyväksyttiin sääntömuutosesitys (Liite 2.) pienin muutoksin ja esitellään 
jäsenistölle killan kokouksessa. 
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 Jäsenkyselyn tuloksien läpikäynti 

Olli laittaa hallituslaisille tulokset sähköpostilla, käydään tarkemmin läpi 
seuraavassa kokouksessa ja työstetään killan kokoukseen esitys. 

 Uuden kiltahuoneen tilanne 

Olli vie terveiset eteenpäin ENG:in tilavastaaville; lähtökohtana uudelle 
kiltahuoneelle on, että kulunvalvonta saadaan toteutettua kohtuullisella hinnalla ja 
sen hallinnointi olisi järkevää toteuttaa koulun puolelta. Keskustellaan myös eri 
vaihtoehdoista 

 Nakkimarkkinat 2016 

Sovittiin, että kaikki miettii vaihtoehtoja tapahtumalle. Ei ehkä kannattavaa pitää 
yksinään, mutta jonkun tapahtuman yhteyteen, jossa tavoitetaan usean 
vuosikurssin opiskelijoita. 

 Jäsenmaksut 
Jäseneksi tulossa monta vaihtaria ja maisteriopiskelijaa kunhan maksut saadaan 
suoritettua. Maksut mielummin tilille kuin käteisellä. AYY:ltä odotellaan listaa 
lukuvuosi-ilmottautumisen yhteydessä maksetuista jäsenmaksuista. Fukseille on 
lähetetty maksuohjeet maililla, jos ei ollut maksanut vielä ilmottautumisen 
yhteydessä. Viikkotiedotteeseen yleistä muistutusta jäsenmaksuista ja sen 
eräpäivästä 30.10. 

   

12.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
12.1. Kinkun, juuston, salaatin, tomaatin ja kurkun järjestys leivän päällä 

 Erimielisyyksiä havaittavissa. Jätetään asia lepäämään leivälle. 
   

13.        SEURAAVA KOKOUS 
Olli tekee Doodlen. Ennen Syyspäiväntäräystä. 

 

14.        KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41. 

 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_______________________________      ____________________________ 
Olli Peltomäki        Julianna Porkka  
puheenjohtaja        sihteeri 
 


