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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 8/2017 
Aika: 13.3.2017 klo 17 
Paikka: Monttu, Otakaari 4, Espoo 
 
Paikalla: 
Pinja Raitanen 
Meri Ahokas  
Tiiamari Tolonen  
Juho Virtanen  
Ville Aikala  
Satu Räty  
Emilia Taskinen  
Liisa Mustonen  
Pekka Mattila  
Oskar Niemenoja (poistui kohdassa 12) 
 
Poissa: 
Netta Maijala  
Laura Strömberg 
Hanna Koskiahde 
Heikki Salko  
 
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:49 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet 
 
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 
 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 
6. ILMOITUSASIAT 

MAIK:lle on perustettu oma jodel-ryhmä, MAIK-risteliljät on kutsuttu Cuba Nightin sillikselle 
 
7. KUULUMISKIERROS 

Tintti: Hyvää kuuluu, töissä ahdisti mutta muuten hyvin 
Ville: Duunissa palohälytys, v*tun kivaa 
Emilia: En voi hyvin, paita löyty lompakko ei 
Oskar: Hyvin menee 
Sepi: Valkonen paita ei voi ikinä olla väärä valinta 
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Satu: Lämpimissä väleissä työkavereiden kanssa 
Pinja: Käytti kaikki keinot, että olisi saanut lisäaikaa DL, tänään hajotti töissä 
Pekka: Ei tiedä mitä fuusiossa on tapahtunut 
Meri: Hyvää kuuluu, vähän rikki 
Liisa: Hyvät muistot Fuusiosta esim. iso mustelma kyynerpäässä, mekkoa ei ole, elämä on             
rankkaa, kaikkeen sattuu 

 
8. RAHA-ASIAT 

8.1. Yleiset raha-asiat 
Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen 
Hyvin menee, vujuista puuttuu muutamia laskuja, vaan yksi ihminen maksamatta,          
sponsseja tulee tasaiseen tahtiin 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 8.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettavaksi: 

- Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, OK20 sauna lisätunnit 30 € 
- Bryggeri, vuosijuhlavirvoke 198,40 € 
- Bookcover, Geometres painatus 365 € 
- Bookcover, vuosijuhlien pöytäohjelma 252,96 € 
- Teekkaritytöt TT ry, vuosijuhlien kokkarien lasit 20 € 
- Hanna Koskiahde, korvaustosite, BP-turnaus kertikset 6,14 € 
- Hanna Koskiahde, korvaustosite, vujulahja 13,69 € 
- Netta Maijala, korvaustosite, jouluvalot killalle 75,10€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, vuosijuhlalahja Inkubiolle 13,69€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, Mittarikierros (ISOjen tarjoilut) 6,25€ 
- Meri Ahokas, korvaustosite, Vuosijuhlatarvikkeet 121,16€ 
- Meri Ahokas, korvaustosite, Vuosijuhlakoristeet 14€ 
- Tiiamari Tolonen, korvaustosite, Kiltistarjoilut ja ansiomerkkinauhat

48,46€ 
- Tiiamari Tolonen, kilometrikorvaus, ostoksia gravisetkoille ja kiltahuoneelle

16,45€ 
- Forum Tapahtumat Oy,vuosijuhlat, pääjuhla 18182,51 € 

Päätös: Hyväksyttiin esitys 
8.3. Hankinnat killan kortilla 

- Metro-pikatukku, vuosijuhlaruuat 605,81 € 
- K CItymarket Espoo Leppävaara, vuosijuhlaruuat

855,05 € 
- Alepa Otaniemi, 10.03 38,41 € 
- R Kampin keskus 09.03. Ansiomerkin tarvikkeita 2 € 
- Stadium kamppi, Beer pong palloja 14,70 € 
- Sinelli Helsinki, uuden kiltahuoneen tarvikkeita ja ansiomerkki tarvikkeita

87,40€ 
- Bauhaus Espoo, Montun baaritiski 432,46 € 
- IKEA Espoo, Uuden kiltahuoneen tarvikkeita 15 € 
- Prisma Sello, Uuden kiltahuoneen tarvikkeita 359,23 € 
- Suomalainen kirjakauppa, avainnauhat 3 € 
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8.4. Tulevat hankinnat 

8.4.1. Hallituksen kahvimukit 
Esitys: Hankitaan vuoden 2017 hallitukselle nimikkokahvimukit kiltikselle. 
Päätös: Päätettiin jatkaa ideointia 

8.5. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään Anni Halko, Winnie Liu ja Maurice Bornholdt killan jäseniksi 
Päätös: Hyväksyttiin esitys 

‘ 
9. MENNEET TAPAHTUMAT 

9.1. MK Beerpong 3.3.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman kulun 
Meni tosi jees, jengiä oli hyvin ja hyvä meno 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

9.2. Mittarikierros 8.3.2017 
Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi tapahtuman kulun.  
Aluksi ei ollut paljon kiertelijöitä mutta jatkoilla oli paljon jengiä. 
Mietittiin olisiko hyvä järjestää tapahtuma syksyllä. Voisi toimia jonkun tapahtuman          
etkoina orientaatioviikolla.  
Päätös: Päätettiin jatkaa ideointia, jos tapahtuma siirrettäisiin orientaatioviikolle 

9.3. Uuden kiltahuoneen avajaiset 9.3.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman kulun. 
Kaikki killat tulivat n. 14 aikoihin, henkilökuntaa kävi ja kiltalaisia. Kaikki tykkäsivät.            
Mietittiin jos ensi vuonna järjestettäisiin vujuviikolla avoimet ovet yrityksille tms.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

9.4. 116. Kevätpäiväntasaus 10.3.2017 
Esitys: Meri Ahokas tuo tiedoksi juhlan kulun. 
Ollaan saatu paljon hyvää palautetta, rankkaa oli 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
10. TULEVAT TAPAHTUMAT 

10.1. Puheenjohtajaseminaari 14.3.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman sisällön 
Pinja menee edustamaan meitä 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.2. Teekkarispeksi 14.3.2017 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Liisalla on liput, tänään sähköpostia menemään 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.3. Sito-Excu 15.3.2017 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Excu tulee, saatiin lisäpaikkoja 
Päätös: Päätettiin ostaa excu-isännälle lahja, Satu hoitaa 

10.4. MAIK-risteily 19.-21.3.2017 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen 
Tänään suunniteltu ohjelma, hyvältä näyttää, etkopaikka hoidossa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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10.5. Maisterien AfterWork 24.3.2017 

Esitys: Emilia Taskinen ja Heikki Salko tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen 
Hoidossa on, kaikki mukaan 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.6. Fuksien Laulukoesitsit 31.3.2017 
Esitys: Laura Strömberg tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.  
Hinnasta keskustellaan, fukseille 13€ muille 15€, ilmo avataan tämän viikon          
perjantaina 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.7. Hallituksen kämppäkierros 1.4.2017 
Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.  
Merkitään rastitarjoilut, Emilia Taskinen ja Pekka Mattila eivät pääse mukaan 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.8. MJ 15.4.2017  
Esitys: Laura Strömberg tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.  
Olisi hyvä, jos koko hallitus olisi koko päivän paikalla 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.9. Wappusitsit 25.4.2017 
Esitys: Päätetään varata jäynän terassi wappusitsejä varten 
Päätös: Jäynän terassi on varattiin jatkopaikaksi, Pekka Mattila ja Juho Virtanen           
järjestävät tarjoilut rekkaan 

10.10. Yritysbrunssi 6.5.2017 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.  
Tilavuokra 250€ + päivän lisätunnit klo 11 alkaen 150€ = 400€ - onko ok? Jos on                
kallista, niin pidetään tapahtuma iltapäivästä alkaen varsinaisena käyttöaikana. 
Päätös: Satu tarkentaa, että ei haluta saunaa vaan päästä vain tilaan aiemmin.  

10.11. Karttakeskus-excu 10.5.2017 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Poligonin ja IK:n kanssa mennään, HeHe koordinoi karttakeskuksen puolelta 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.12. Killan kesäpäivät 28.-30.7.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen ja päätetään tapahtuman          
maksupolitiikasta 
Päätös: Päätettiin, että paikalle tuleminen maksaa 10€ ja sitseille osallistuminen +           
muut ruoat maksavat toiset 10€ 

10.13. Hallituksen kesäseminaari 4.-6.8.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen ja sovitaan tehtävänjaosta 
Maksakaa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.14. Puolipitkä 1.-3.11.2017 
Esitys: Liisa Mustonen ja Satu Räty tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen 
Mukavasti menee 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

10.15. Jäynän terassin käyttö 
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Esitys: Päätetään Jäynän terassin käytöstä muuten 
Päätös: Päätettiin, että vastataan 27.4. tai 28.4. päivien käyvän mutta meillä ei            
välttämättä ole resursseja järjestää 
 

11. AYY:N BRÄNDIKYSELYYN VASTAAMIEN 
Esitys: Hallituksen kesken ideoidaan vastauksia AYY:n brändikyselyyn 
Päätös: Vastattiin brändikyselyyn 

 
12. KORKEAKOULUSOPIMUS 

Esitys: Merkitään tiedoksi lopullisen korkeakoulusopimuksen sisältö ja prosessin kulku. 
Meidän lopullinen tukisumma on 4150 €. Kilta ottaa koppia abimarkkinoinnista, trellosta löytyy            
korkeakoulusopimus 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
13. KILLAN LASKUTUSOSOITE 

Esitys: Päätetään killan laskutusosoitteen muutoksesta ja kuinka se tehdään. Virallinen          
laskutusosoite ei voi enää olla Gentissä. 
Päätös: Killan laskutusosoite on nykyään PL 14100 Aalto 

 
14. KILTAHUONEEN SIIVOUS 

Esitys: Kiltahuoneen suursiivous n. muutaman - 4 kertaa vuodessa, koko hallitus osallistuu 
Päätös: Hyväksyttiin esitys, Meri Ahokas tekee doodlea lähempänä 

 
15. MONTUN KEHITTÄMINEN JA SÄÄNNÖT 

Esitys: Päätetään Montun säännöistä 
Pohdittiin kassakaapin siirtämistä kanavarastoon, baaritiskiin valoja, terde 
Päätös: Pekka Mattila kyselee terdejutuista. Sisään pääsee aukioloaikojen tai hallituslaisten          
mukana. Tilaan saa jäädä illalla. Pekka Mattila ja Juho Virtanen tuovat hieman juomisia ja              
minikassan, tavaroita säilytetään kanahäkissä ja minivarastossa. Hallituslaiset voivat hoitaa         
myymisen ja ovat paikalla koko bileiden ajan. Arkiaamulla paikan pitää olla siistinä, tämä on              
houstaajan vastuulla.  

 
16. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET  

Esitys: Päätetään edustajat Pelletti ry:n vuosijuhlille (25.3), Hermanniin (7.4), AYY          
vuosijuhlille (20.5) 
Pelletti: Ei ketään 
Hermanni: Netta, Helena 
AYY: Laura, Netta 
Päätös: Päätettiin vuosijuhlaedustukset Hermanniin Netta Maijala ja Helena Huhtinen.         
Pellettiin ei lähde kukaan. AYY:n vuosijuhlista keskustellaan vielä. Päätettiin tarjota          
vuosijuhlat samalla tavalla kuin hallituksen jäsenille toimihenkilöille, joilla on oma toimikunta ja            
toimikunnalla kasa vujuilla.  
 

17. HOPEISTEN ANSIOMERKKIEN NAUHA 
Esitys: Keskustellaan hopeisten ansiomerkkien nauhoista 
Päätös: Päätettiin muuttaa merkkiohjesääntöön hopeisten ansiomerkkien nauhan väriksi        
musta. 
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18. TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU 

18.1. Killan muutto  
Esitys:  Kuullaan Pinja Raitasen esitys muuton tilanteesta 
Muutetaan 30.3. Kvarkki, vuokrataan siihen paku 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

18.2. Ulkomaan pitkä 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi killan ulkomaan pitkän tilanteen 
Sponssikerääminen alkaa, nettisivut pystyssä 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 
19. JAOSTOKIERROS 

19.1. Opintojaosto 
“ELEC myöntää 500€ stipendin opiskelijalle, joka suorittaa lukuvuoden aikana 60          
opintopistettä. Opintopisteistä puolet (30) täytyy kuulua HOPSin mukaisiin        
kandidaattiohjelman tutkinnon opintoihin, eikä samaa kurssia voi suorittaa eri         
kurssikoodilla montaa kertaa (ns. kelanopat). 
Stipendi tulee itse hakea elokuussa 2017.” Mitä mieltä mk? 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyn tulokset 16.2. 21% vastanneista ENGiläisiä, eli         
n. 110 vastausta. Yleisesti yhdenvertaisuus kohdallaan. Vikoja on huomattu kuitenkin          
englanninkielisen palvelun saamisessa ja yliopiston palveluiden saavutettavuudesta.       
Neljäsosa kaikista vastanneista on havainnut tai kokenut syrjintää muun muassa          
vähättelyn, epätasa-arvoisen kohtelun tai ulkopuolelle jäämisen parissa. Killoissa        
ongelmia on esimerkiksi lapsien ottaminen mukaan killan tapahtumiin, vakautumiseen         
liittyvät asiat kuten alkoholin käyttö tai uskonto. Koetaan, että kiltoihin ei pääse            
mukaan, jos ei omaa tarpeeksi sosiaalisia taitoja. 

23.3. Design factorylla workshop aiheesta Global competences for all Aalto students 

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä muuttuu I-V -periodien pituisesta       
kurssista ensimmäiseen perioidiin. 

Akateemisessa komiteassa sivuutettiin hieman siitä, että pitäisikö enemmän        
opiskelijoita päästä ENGiin sisään pelkällä ylioppilastodistuksella. Tämän osuuden        
kasvattamista voidaan perustella esimerkiksi sillä, että yliopistoissa ollaan muutenkin         
menossa enemmän siihen suuntaan, että ylioppilastodistuksen merkitys kasvaa        
hakuprosessissa. 

Päätös: Ollaan kiltana sitä mieltä, ettei ELECin malli ole hyvä, kannustetaan           
pääsykokeiden puolesta eikä haluta lisätä ylioppilastodistuksella otettavien oppilaiden        
sisäänpääsypaikkoja. 

19.2. Fuksijaosto 
19.3. Muut jaostot 

19.3.1. Fiiliskeskusteluiden järjestäminen  
Esitys: Pinja Raitanen käy kaikkien hallituksen jäsenten kanssa lyhyen         
keskustelun kuluneesta keväästä 
Päätös: Pinja Raitanen sopii jokaisen kanssa henkilökohtaisesti ajat milloin         
keskustelu käydään.  
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19.3.2. Noin viikon uutiset 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tilanteen. 
Ei ole tullut vastausta 
Päätös: Päätettiin, että Liisa Mustonen kysyy, miten syksyllä kävisi 

 
20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
21. SEURAAVA KOKOUS 

Doodlataan 
 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:32 

 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________                                     __________________________ 
Pinja Raitanen                Meri Ahokas 
Puheenjohtaja                                                                Sihteeri 
 
 


