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Läsnäolijat: 
Pinja Raitanen 
Meri Ahokas 
Juho Virtanen 
Pekka Mattila 
Ville Aikala 
Satu Räty 
Tiiamari Tolonen 
Emilia Taskinen (saapui kohdassa 2.3, poistui kohdassa 11) 
Heikki Salko (saapui kohdassa 6) 
Olli Peltomäki 
Julianna Porkka 
Anni Kolehmainen 
Aino Ruohola 
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Eppu Pesonen (poistui kohdassa 12) 
Sanna Laine (poistui kohdassa 9) 
Leevi Valkeavirta (saapui kohdassa 2.1, poistui kohdassa 10) 
Ville Alasalmi (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa 6) 
 
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Killan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 
 
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1. Puheenjohtajan valinta 
Pinja Raitanen ehdotti Satu Rätyä. Valittiin Satu Räty kokouksen puheenjohtajaksi. 

2.2. Sihteerin valinta 
Pinja Raitanen ehdotti Meri Ahokasta. Valittiin Meri Ahokas kokouksen sihteeriksi. 

2.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Pinja Raitanen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Julianna Porkkaa ja Ville Aikalaa.          
Valittiin Julianna Porkka ja Ville Aikala kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. 

2.4. Ääntenlaskijoiden valinta 
Pinja Raitanen ehdotti ääntenlaskijoiksi Julianna Porkkaa ja Ville Aikalaa. Valittiin          
Julianna Porkka ja Ville Aikala kokouksen ääntenlaskijoiksi. 
 

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

 
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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5. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

Olli Peltomäki kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2016. (Liite 1) 
 
6. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 

Kia Koskela kävi läpi vuoden 2016 tilinpäätöksen. (Liite 2) 
Eppu Pesonen luki läpi toiminnantarkastajien lausunnon. (Liite 3) 

 
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle. 
 
8. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS KULUVALLE TOIMIKAUDELLE 

Pinja Raitanen ehdotti 8 euroa. Päätettiin jäsenmaksujen suuruudeksi 8 euroa. 
 
9. JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISEN ERÄPÄIVÄ 

Pinja Raitanen ehdotti 31.10.2017. Päätettiin jäsenmaksujen maksamisen eräpäiväksi        
31.10.2017 

 
10. TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 

Pinja Raitanen kävi läpi toimintasuunnitelman kaudelle 2017. (Liite 4) 
 
11. TALOUSARVIO VUODELLE 2017 

Ville Aikala kävi läpi talousarvion vuodelle 2017. (Liite 5) 
 
12. MERKKIOHJESÄÄNTÖ  

Pinja Raitanen kävi läpi merkkiohjesäännön muutokset. Hyväksyttiin merkkiohjesääntö.        
Merkkiohjesääntö tulee voimaan hyväksymishetkellä. (Liite 6) 

 
13. JONOTUSOHJESÄÄNTÖ 

Pinja Raitanen kävi läpi jonotusohjesäännön muutokset. Hyväksyttiin jonotusohjesääntö.        
Jonotusohjesääntö tulee voimaan hyväksymishetkellä. (Liite 7) 

 
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Ei muita esille tulevia asioita. 
 
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:13 
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Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________                                     __________________________ 
Satu Räty                 Meri Ahokas 
Puheenjohtaja                                                                Sihteeri 
 
 
 
_________________________                                     __________________________ 
Julianna Porkka                Ville Aikala 
Pöytäkirjantarkastaja                                                     Pöytäkirjantarkastaja 
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2.   Johdanto 

 

Vuoden	   2016	   alussa	   asetettiin	   tavoitteeksi	   killan	   brändin	   ja	   identiteetin	   vahvistaminen	   yrityksien	   ja	  
sidosryhmien	   keskuudessa	   sekä	   uusien	   maisteriohjelmien	   alkaessa	   toimia	   aktiivisesti	   yhteistyössä	  
korkeakoulun	   kanssa.	   Tavoitteeksi	   otettiin	   myös	   päivittää	   killan	   säännöt	   ja	   ohjesäännöt	   vastaamaan	  
nykytilaa.	  Näiden	  ohella	  pyrimme	  panostamaan	   tapahtumien	  markkinointiin	   ja	  niiden	  kehittämiseen	  sekä	  
jäsenistön	  aktiivisuuden	  kohottamiseen	  monipuolisten	  tapahtumien	  avulla.	  

	  Näihin	   tavoitteisiin	   myös	   päästiin.	   Killan	   brändiä	   ja	   identiteettiä	   vahvistettiin	   useissa	   yritys-‐	   ja	  
opiskelijatapahtumissa,	   joissa	  Maanmittarikilta	   oli	   joko	   järjestäjänä	   tai	   esittelemässä	   toimintaansa.	   Killan	  
edustajia	  toimi	  korkeakoulun	  eri	  elimissä	  sekä	  edustajistossa	  asti.	  Killalle	  valittiin	  uusi	  Oltermanni,	  professori	  
Marketta	   Kyttä.	   Marketan	   avulla	   laitoksen	   henkilökuntaan	   asiointi	   on	   helpottunut	   ja	   tuottaa	   varmasti	  
hedelmää	   myös	   tulevan	   yksi-‐	   ja	   puolivuotiskauden	   aikana.	   Uusien	   maisterikurssien	   sisällöstä	   on	   oltu	  
kehittävässä	   mielessä	   yhteydessä	   henkilökuntaan.	   Sääntöuudistukset	   tulivat	   onnistuneesti	   voimaan,	   ja	  
itseasiassa	  sääntöjä	  päivitettiin	  vielä	  toisenkin	  kerran	  syksyllä.	  Tuolloin	  lanseerattiin	  muun	  muassa	  killan	  uusi	  
kunnianosoitus:	  hopeinen	  ansiomerkki.	  

Tapahtumia	   onnistuttiin	   kehittämään	   ja	   tarjoamaan	   kiltalaisille	   edullista	   mutta	   ohjelmantäyteistä	  
aktiviteettiä	  vuoden	  varrelle.	  Uusina	  tapahtumina	  esimerkiksi	  killan	  beer	  pong	  –turnaus	  saavutti	  kiitettävän	  
suosion	  heti	  ensimmäisenä	  vuonna.	  	  

Hallituksen	   yhteistyö	   sujui	   koko	   vuoden	   erinomaisesti.	   Hallituksen	   kokouksia	   pidettiin	   yhteensä	   23	  
kappaletta,	  eli	  tasaisesti	  jaettuna	  koko	  vuodelle	  noin	  reippaan	  kahden	  viikon	  välein.	  Hallituksen	  kokouksien	  
lisäksi	   kesäkuukausina	   järjestettiin	   workshop	   –henkisiä	   tapaamisia,	   joissa	   pohdittiin	   mm.	   vuosijuhlien	  
kehittämistä	   ja	   jäsenkyselyn	   työstämistä.	   Tämän	   lisäksi	   killan	   puheenjohtajia	   vuodelta	   -‐	   Vuoden	   aikana	  
järjestettiin	  myös	  4	  killan	  kokousta,	  joista	  kolme	  ovat	  tänä	  päivänä	  sääntömääräisiä.	  

Hallituksen	   jokapäiväistä	  toimintaa	  pyrittiin	  kehittämään	  muun	  muassa	  virtuaalisen	  työnohjauksen	  avulla.	  
Tämä	  pilottihanke	   toimi	  hyvin	   jo	   ensimmäisellä	   kerralla,	  mutta	  mahdollisuuksia	  on	   vielä	   tulevina	   vuosina	  
tehostaa	  ajankäyttöä	  ja	  kommunikointia.	  Uusia	  toimintatapoja	  ja	  malleja	  myös	  kokeiltiin	  eri	  rutiinien	  kanssa,	  
osa	  jopa	  menestyksellä.	  Killan	  asiakirjat	  pyrittiin	  työstämään	  huolellisesti	  heti	  kerralla	  kuntoon	  ja	  seuraamaan	  
raha-‐asioita	   tarkasti.	   Päätöksiä	   rahankäyttöön	   suunniteltiin	   harkitsevasti	   heijastaen	   killan	   rahatilannetta.	  
Tiedotus	  oli	  koko	  vuoden	  laajaa	  ja	  lähes	  kaikki	  tiedotus	  hoidettiin	  suomen	  kielen	  lisäksi	  englannin	  kielellä.	  
Syksyllä	   tuotettu	   jäsenkysely	   antoi	   positiivista	   kuvaa	   killan	   toiminnasta,	   mutta	   myös	   toki	   kehittämistä	  
kaipaavat	  seikat	  saivat	  huomiota.	  Palautteen	  avulla	  hallituksen	  oli	  mahdollista	  parantaa	  suoritustaan,	  mutta	  
myös	  tulevat	  toimijat	  voivat	  tehdä	  päätöksiä	  tämän	  tiedon	  avulla.	  Kyselyyn	  vastasi	  51	  jäsentä.	  	  

Fuksikasvatus	   oli	   jälleen	   kerran	   ammattimaista	   ja	   kaikki	   fuksit	   huomioonottavaa.	   Tänä	   vuonna	   pilotoitiin	  
ensimmäistä	   kertaa	   Masters’	   Student	   Captainin	   virka,	   johon	   kuuluu	   maisteriopiskelijoiden	   ja	   vaihto-‐
opiskelijoiden	   ohjaus	   ja	   kasvatus	   teekkarikulttuuriin.	   Maisteriohjelmien	   uudistuksen	   myötä	   suuri	   osa	  
opiskelijoista	   on	   tullut	   muualta	   opiskelemaan	   Aaltoon,	   joten	   heillä	   on	   varmasti	   kysyntää	   jatkossakin	  
opastukselle	   teekkarielämään.	   Maistereille	   suunnattuja	   tapahtumia	   järjestettiin	   keskitetysti	   myös	   ENG-‐
kiltojen	  kanssa,	  joka	  oli	  onnistunut	  konsepti	  kaiken	  kaikkiaan.	  

Yritys-‐	   ja	   järjestöyhteistyö	   kukoisti	   jälleen.	   Onnellinen	   asemamme	   rakennetun	   ympäristön	   keskipisteessä	  
avaa	  killalle	  joka	  vuosi	  uusia	  mahdollisuuksia	  eri	  alojen	  yhteistyökumppaneiden	  valjastamisessa.	  Killan	  asema	  
Suomen	  Rakennusinsinöörien	  Liiton	   (RIL)	  silmissä	  kasvaa	  hiljalleen	  korkoa,	   joka	  on	  näkynyt	  muun	  muassa	  
sponsoroinnissa	   ja	   yhteistyön	   kasvamisessa.	   Maanmittausinsinöörien	   liiton	   (MIL)	   kanssa	   solmittiin	  
ensimmäistä	  kertaa	  kirjallinen	  yhteistyösopimus,	  jossa	  sovittiin	  omat	  henkilökohtaiset	  vastuut	  ja	  velvoitteet	  
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yhteistyön	   ja	   jäsenten	   aseman	   kehittämisen	   näkökulmasta.	   Muiden	   Otaniemen	   kiltojen	   kanssa	   tehtiin	  
tasaisesti	   yhteistyötä	   eri	   tapahtumien	   kanssa,	   ja	   mainitsemisen	   arvoista	   on	   varsinkin	   ENG-‐korkeakoulun	  
kiltojen	  kanssa	  kasvatettu	  yhteistyö	  ja	  ennen	  kaikkea	  yhteishenki.	  	  

Killan	  positiivisen	  rahatilanteen	  ansiosta	  oli	  mahdollista	  toteuttaa	  useita	  erilaisia	  hankintoja,	  joilla	  jäsenten	  
mukavuutta	  voitiin	  lisätä.	  Vuoden	  aikana	  hankittiin	  mm.	  uusi	  musiikkisoitin,	  videoprojektori,	  kovalevy	  killan	  
kuvia	   varten,	   beer	   pong	   -‐pöytä	   sekä	   tilattiin	   vuosijuhlia	   varten	   taskumatit	   Maanmittarikillan	   logolla	  
varustettuna.	   Kunniamerkkien	   varastoja	   täydennettiin	   myös,	   kun	   tilasimme	   kultaisia	   hallituspinssejä,	  
kultaisia	  ansiomerkkejä	  sekä	  hopeisia	  ansiomerkkejä	  tulevien	  vuosien	  varalle.	  

Onnistumisia	   koettiin	   siis	  monella	   rintamalla.	   Vuoden	   lopussa	  meitä	   varjosti	  myös	   suru,	   sillä	   kunniajäsen	  
Einari	   Kilpelä	   poistui	   luotamme	   joulukuun	   alussa.	   Killan	   edustajat	   kävivät	   kunnioittamassa	   Einaria	  
siunaustilaisuudessa.	  

3.  Sisähallinto ja tiedottaminen 
	  
Vuonna	   2016	   tavoitteena	   oli	   tehokas	   ja	   täsmällinen	   pöytäkirjojen	   tarkastaminen	   lähettämällä	   pöytäkirja	  
vuorollaan	   kahdelle	   hallituslaiselle	   luettavaksi.	   Tämä	   edesauttoi	   virheiden	   ja	   epäselvyyksien	   korjaamista	  
ennen	  pöytäkirjojen	  hyväksymistä	  ja	  julkaisua.	  
	  
Viikkotiedotteet	  lähtivät	  syksyn	  ensimmäistä	  tiedotetta	  lukuun	  ottamatta	  maanantaisin	  ja	  muut	  tiedotteet,	  
kuten	   työpaikkailmoitukset,	   välitettiin	   jäsenistölle	   niin	   pian	   kuin	   mahdollista.	   Hallituksen	   kokousten	  
esityslistat	   olivat	   viikkotiedotteissa	   liitteenä.	   Vuoden	   jokaisessa	   viikkotiedotteessa	   oli	   tapahtumia	   ja	  
tiedotettavaa	  sekä	  suomeksi	  että	  englanniksi	  ja	  myös	  killan	  tapahtumien	  kuvaukset	  löytyivät	  englanniksi.	  
	  
Toimareiden	   sähköpostilista	   päivitettiin	   kattamaan	   vain	   kuluvan	   vuoden	   toimihenkilöt,	   jotta	   heille	   on	  
helpompaa	  tiedottaa	  heille	  tarjotuista	  tapahtumista	  tai	  muista	  heitä	  koskevista	  asioista.	  
	  
Kahvituksia	   ei	   vuonna	   2016	   järjestetty,	  mutta	   vappuaattoaamun	   Haamupala	   sekä	   PP-‐jono	   sujuivat	   lähes	  
tulkoon	  ilman	  ongelmia.	  Kiltahuoneelle	  ei	  tänä	  vuonna	  tehty	  suuria	  hankintoja	  (kenkälusikat	   ja	  tohvelit)	  –	  
uutta	  kiltahuonetta	  odotellessa!	  
 
Sihteeri	  Julianna	  Porkka	  
 

4.  Fuksikasvatus 
 

Fuksikasvatuksen	  päävastuu	  jakautui	  vuoden	  2016	  aikana	  seuraavasti:	  1.1.–30.4.2016	  Henri	  Heilala	  ja	  1.5.	  –	  
31.12.2016	  Laura	  Stömberg.	  Laura	  kantoi	  hallitusvastuun	  killan	  hallituksen	  jäsenenä.	  
	  
Vuoden	  alussa	  laadittiin	  korkeakoulusopimus	  korkeakoulun	  ja	  killan	  välisestä	  toiminnasta	  ja	  ISOhenkilöiden	  
vastuusta	   opintotuutoroinnin	   osalta.	   ISOtoimintaan	   sisältyy	   opintotuutorointi,	   jonka	   mukaan	   kaikki	  
ISOhenkilöt	   ovat	   opintotuutoreita	   ja	   kunkin	   fuksiryhmän	   ISOt	   vastaavat	   ryhmänsä	   opintotuutoroinnista,	  
johon	  kuuluu	  tapaaminen	  fuksien	  kanssa	  noin	  kerran	  kuukaudessa	  ja	  käydään	  opintoihin	  liittyviä	  asioita	  läpi	  
(esimerkiksi	   HOPS	   ja	   sivuaine).	   ISOvastaavan	   tehtävänä	   on	   valvoa,	   että	   ISOhenkilöt	   suorittavat	   annetut	  
tehtävänsä.	  Tämä	  uuden	  järjestelyn	  todettiin	  parantavan	  opintotuutoroinnin	  laatua,	  vaikkakin	  akateemisten	  
ohjaajien	  kanssa	  on	  vielä	  työsarkaa.	  MK-‐appro	  ja	  Laulukoesitsit	  järjestettiin	  edellisen	  vuoden	  tapaan,	  mutta	  
kehitettävää	   vielä	   löytyy	  MK-‐approssa.	  MJ	   järjestettiin	   jälleen	   Raksan	   ja	   Fyssan	   kesken	   ja	   todettiin,	   että	  
tapahtumaa	  kannattaa	  kehittää	  eteenpäin.	  Kevään	  osalta	  fuksikasvatuksen	  painopiste	  sijoittui	  luonnollisesti	  
huhtikuulle	  ja	  lähelle	  Wappua,	  jolloin	  molemmat	  fuksikapteenit	  olivat	  kovin	  työllistettyjä.	  



	  

	   3	  

	  
Vuodesta	  2016	  lähtien	  killan	  hallituksessa	  toimii	  Master’s	  Student	  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.	  Vuonna	  2016	   tehtävässä	  
toimi	   Heikki	   Salko,	   joka	   jatkaa	   fuksikapteenin	   tavoin	   vielä	   seuraavaan	   Wappuun.	   Suuri	   osa	   toiminnasta	  
tehdään	  yhteistyössä	  muiden	  kiltojen	  kanssa	  KvTMK:n	  kautta,	  ENGin	  sisällä	  suoraan	  kolmen	  killan	  kesken.	  
Maistereille	  järjestettiin	  syksyllä	  mm.	  International	  sitsit,	  elokuvailta	  ja	  itsenäisyyspäivän	  viettoa.	  
Kesän	   aikana	   fuksikapteeni	   Laura	   teki	   fuksioppaan	   (Apustin)	   sekä	   fuksipistekortit.	   Orientaatioviikon	  
tapahtumat	   ja	   aikataulutus	   suunniteltiin	   yhdessä	   korkeakoulun	   ja	   AYY:n	   fuksitoimikunnan	   kanssa	   sekä	  
valmistauduttiin	   tulevaan	   syksyyn	   ja	   uusien	   fuksien	   vastaanottamiseen.	   ENGin	   killat	   laativat	   perinteiseen	  
tapaan	   keväällä	   yhteisen	   englanninkielisen	   fuksioppaan	   (Guild	   Guide)	   kansainvälisille	   opiskelijoille.	  Myös	  
KvTMK	   teki	   omat	   pistekorttinsa	   vaihto-‐opiskelijoille	   ja	   maisterifukseille.	   Maisterifuksien	   annettiin	   valita,	  
kumman	   tyyppisen	   lakkitutkinnon	   he	   haluavat	   suorittaa.	   Muutama	   päätti	   suorittaa	   saman	   kuin	  
kandifukseilla.	  Monet	  maisterifuksit	  eivät	  kuitenkaan	  juuri	  ole	  osallistuneet	  kiltatoimintaan,	  koska	  kokevat	  
opiskelun,	  töiden	  ja	  perhe-‐elämän	  vievän	  jo	  liikaakin	  aikaa.	  Tämä	  kannattanee	  huomioida	  tulevaisuudessa,	  
kun	  toimintaa	  kehitetään.	  
	  
Syksyllä	  2016	  fuksikasvatuksen	  päätavoitteena	  oli	  toivottaa	  uudet	  opiskelijat	  tervetulleiksi	  kouluun	  ja	  kiltaan.	  
Tämä	  toteutettiin	  pääasiassa	  kattavalla	  tiedottamisella	  ja	  järjestämällä	  erilaisia	  tapahtumia,	  jossa	  sosiaalinen	  
kanssakäymiselle	   annettiin	   hyvät	   edellytykset.	   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.	  
Maisteriohjelmien	   osalta	   korkeakoulun	   yhteistyössä	   ja	   tiedottamisessa	   on	   tosin	   vielä	   kehitettävää.	  
Perinnesitsisit	   pidettiin	  OK20	  yläkerrassa,	   jonne	  kaikki	   osallistujat	   juuri	   sopivasti	  mahtuivat.	  Aikaisempina	  
vuosina	   sitsit	   on	   järjestetty	   Smökissä,	   mutta	   koska	   Lakinlaskijaiset	   osuivat	   viikonlopulle,	   ei	   Smökin	  
käyttöpäiviä	   jäänyt	   syyskuulle	   montaa.	   Tämä	   uusi	   tilaratkaisu	   toimi	   kuitenkin	   yli	   odotusten,	   vaikka	  
sitsikeittiöllä	   jouduttiinkin	   kulkemaan	   edestakaisin.	   Perinnesitsien	   jälkeen	   alkoi	   uurastus,	   jonka	   tuloksena	  
osallistuttiin	   rakentamaan	  erittäin	  USA	  henkinen	   ja	  ajankohtainen	  Otatarhan	  ajokki	   killan	   fuksien	  voimin!	  
Teemana	  oli	  USA:n	  vaalit	  ja	  Donald	  Trump.	  Suunnitteilla	  onkin	  jo	  ajokki	  Laskiaisriehaan.	  
	  
Vuonna	   2016	   tuli	   täyteen	   vuosi	   siitä,	   kun	   Aalto-‐yliopiston	   kauppakorkeakoulun	   kandidaattiopiskelijat	  
muuttivat	  Otaniemen	  kampukselle	  opiskelemaan.	  Tänä	  vuonna	  myös	  kauppakorkeakoulun	  puolelta	  saatiin	  
ITMK:hon	  oma	  edustajansa	  ja	  mursut	  osallistuivat	  Otasuunnistukseen	  keskiviikkona.	  
	  
Perinteinen	   ENGisvENGi	   	   kuopattiin	   jo	   2015,	   kun	   kehitettiin	   uusi	   ENGscape	   room	   escape	   –henkinen	  
tapahtuma	   jossa	   ammattiainekerhot	   esittäytyvät	   opiskelijoille.	   Kuitenkin	   päädyimme	   vielä	   muuttamaan	  
ENG-‐tapahtumaa	   ja	   teimme	   vuonna	   2016	   AarteENGmetsästyksen	   rastivihjeillä.	   Viimeisellä	   rastilla	   fuksit	  
lausuivat	  hassunhauskan	  ENG-‐valan	   ja	  saivat	  suklaakolikoita.	  Tapahtuman	  aikana	  myös	   ISOille	   järjestettiin	  
omaa	  ohjelmaa	  Smökissä.	  Syksyn	  tapahtumat,	   joita	  järjestivät	  kilta,	  AYY:n	  FTMK	  sekä	  muut	  tahot	  menivät	  
hyvin	   ja	   kävijämäärät	   olivat	   sopivia.	   Fuksit	   saivat	   haalarit	   Fuksicruiselle	  marraskuun	   lopulla.	   Perinteisesti	  
haalarit	  ovat	  saapuneet	  samana	  päivänä	  (vuonna	  2015	  saapuivat	  2	  h	  ennen	  niiden	  jakoa),	  mutta	  tänä	  vuonna	  
ne	  saapuivat	  4	  päivää	  etuajassa.	  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.	   Perinnesitseille	   ja	  
AarteENGmetsästykseen	  saapui	  myös	  kansainvälisiä	  opiskelijoita.	  	  
	  
Fuksikapteeni	  toimii	  edelleen	  fuksijaoston	  puheenjohtajana	  ja	  kaikki	  lakkitutkinnot	  menevät	  hänen	  kauttaan.	  
Vuonna	  2016	  fuksikasvatuksessa	  onnistuttiin	  hyvin.	  Fuksit	  tutustuivat	  koulun	  ja	  killan	  toimintaan	  ja	  vaikuttaa	  
siltä,	  että	  myös	  verkostoituminen	  on	  onnistunut.	  Korkeakoulun	  keräämän	  palautteen	  mukaan	  fuksit	  olivat	  
hyvin	   tyytyväisiä	   orientaatioon	   ja	   omiin	   ISOhenkilöihinsä.	   Neljäs	   RYM-‐vuosikurssi	   toi	   jälleen	   mukanaan	  
lauman	   pirteitä	   fukseja	   ja	   rakennetun	   ympäristön	   opiskelijat	   muodostavat	   nyt	   entistä	   suuremman	   osan	  
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kiltaa,	   mikä	   näkyykin	   jo	   fuksiana	   ja	   mattamustana	   Otaniemessä.	   Yhä	   useammat	   tunnistavatkin	   uuden	  
haalarimme	  kiltaamme.	  
	  
Fuksikapteeni	  Laura	  Strömberg	  ja	  Masters’	  Student	  Captain	  	  Heikki	  Salko	  
	  
 

5.  Tapahtumatoiminta 
 
Vuoden	  2016	  aikana	   IE	   järjesti	  monia	   tapahtumia	  kiltalaisille.	  Keväällä	   järjestimme	  KaveriPerhesitsit,	  MK-‐
MaO-‐sitsit,	  Wappu-‐aamusisit	   PJK:n	   kanssa,	   Lakkisitsit	   Koneen	   ja	   Tikin	   kanssa	   sekä	   viimeisenä	  Alumnisitsit	  
yhteistyössä	   Tuki	   Ry:n	   kanssa.	   Vuosijuhlaviikolla	   järjestimme	   uutena	   tapahtumana	   MK	   Beer	   pong	  
tournamentin.	   Syksyllä	   järjestimme	   Perinnesitsit	   yhteistyössä	   isojen,	   kipparin	   ja	   isovastaavan	   kanssa.	  
Perinteinen	  syyspäiväntäräys	   järjestettii	  yhdessä	  MIL	  ry:n	  kanssa.	  Varaston	  suhteen	  teimme	  joulun	  aikana	  
suursiivouksen	   ja	   heitimme	   huomattavan	   määrän	   turhaa	   rompetta	   ja	   roinaa	   pois,	   jotta	   tulevan	   IE:n	   on	  
helpompi	  operoida	  siellä.	  
	  
Emäntä	  Ida-‐Maria	  Korhonen	  ja	  Isäntä	  Emilia	  Taskinen	  
 

6.  Yrityssuhteet 
  
Maanmittarikillan	  yrityssuhdetoiminnan	  päätavoitteena	  vuonna	  2016	  oli	   lähentää	  opiskelijoita	   ja	  alamme	  
yrityksiä.	  Toisena	  tavoitteena	  oli	  ylläpitää	  ja	  kehittää	  yhteistyötä	  ympärivuotuisten	  yrityksien	  kanssa	  lähinnä	  
MK	  Networkin	  kautta	  ja	  samalla	  luoda	  uusia	  yhteistyökumppaneita.	  Lisäksi	  toiminnassa	  huomioitiin	  kiltamme	  
taloudellinen	  turvaaminen,	  joka	  on	  riippuvainen	  yritysten	  tarjoamasta	  rahallisesta	  tuesta.	  
	  
Vuosi	   2016	   oli	   erinomainen	   yrityssuhdetoiminnan	   kannalta.	   Järjestimme	   vuoden	   aikana	   mahdollisuuksia	  
tutustua	  yrityksiin	  niin	  yksittäisillä	  excursioilla,	  kuin	  kotimaan	  puolipitkän	  yhteydessä.	  Syksyllä	   järjestettiin	  
lisäksi	   suuntautumisilta,	   jossa	   mukana	   oli	   kaksi	   yritysvierasta.	   Heidän	   esityksenä	   pyrkivät	   auttamaan	  
opiskelijoita	  suuntaamaan	  opintojaan	  työelämän	  kannalta	  hyödyllisiin	  kursseihin.	  	  
	  
Fukseilla	   oli	   mahdollisuus	   kontaktoida	   yrityksiä	   haalarisponsororeita	   hankittaessa.	   Ennen	   syksyn	  
haalarisponsorointia	  yhteistyösopimuksissa	  panostettiin	  ympärivuotiseen	  sponsorointimalliin.	  Tämä	  helpotti	  
huomattavasti	  fuksien	  työmäärää	  syksyllä,	  mutta	  ennen	  kaikkea	  selkeytti	  yrityssuhdetoimikunnan	  toimintaa	  
ja	  tuntui	  olevan	  yrityksillekin	  mielekäs	  tapa	  tehdä	  yhteistyötä	  kanssamme.	  Lisäksi	  yrityssuhdemestari	  sekä	  
yrityssuhdesihteerit	  virkistäytyivät	  kesällä,	  jotta	  puhtia	  riitti	  syksynkin	  toiminnan	  hoitamiseen.	  
	  
Ympärivuotiset	  sponsorimme	  logot	  ovat	  näkyvissä	  MK	  Networkissa	  kotisivuillamme,	  jolla	  pyritään	  lisäämään	  
kiltamme	  brändiä	  ja	  profiloitumista	  yritysten	  silmissä.	  Vuonna	  2016	  MK	  Networkiin	  kuuluivat	  MML,	  RIL,	  Mil,	  
Leica	  Geosystems,	  Geotrim,	  Kiinko,	  YIT,	  AB	  Sagax,	  Karttakeskus,	  3D-‐system	  ja	  Sito.	  MK	  Networkia	  pyritään	  
jatkamaan	  ja	  laajentamaan	  vastaamaan	  Rakennettu	  Ympäristö-‐kandiohjelman	  aloja	  eli	  kiinteistötaloutta	  ja	  
liikenne-‐	  sekä	  maankäytönsuunnittelua.	  
	  
Tiivistä	  yhteistoimintaa	  toteutettiin	  Fundin	  ja	  Linkin	  kanssa.	  He	  saivat	  esitellä	  omaa	  toimintaansa	  killan	  eri	  
tapahtumissa.	  
	  
Vuosi	   2016	   sujui	   oikein	   hyvin	   yrityssuhteiden	   kannalta	   monipuolisella	   tarjonnalla	   sekä	   taloudellisten	  
tavoitteiden	   ylittämisellä.	   Vuodelle	   2017	   on	   hyvät	   lähtökohdat	   lähteä	   laajentamaan	   kiltamme	  
yrityssuhdetoimintaa.	  
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Yrityssuhdemestari  Aino  Ruohola  
  

7.  Geometres 
    
Kiltalehti	   Geometres	   julkaistiin	   neljä	   kertaa	   vuonna	   2016:	   Kevätpäiväntasauksen	   silliksellä	   maaliskuussa,	  
wappupäivänä	   Ullanlinnanmäellä	   toukokuussa,	   killan	   PuoliPitkällä	   lokakuussa	   sekä	   killan	   pikkujouluissa	  
joulukuussa.	   Lehteä	   julkaistiin	   70	   kappaletta	   jokaisessa	   painoksessa	   sekä	   sähköisenä	   versiona	   killan	  
nettigalleriassa.	   Julkaisutilaisuuksissa	   jaettiin	   suurin	   osa	   lehdistä	   ja	   jäljelle	   jääneet	   kappaleet	   olivat	  
noudettavissa	   Maanmittarikillan	   kiltahuoneelta.	   Geometrestä	   jaettiin	   myös	   muille	   killoille	   sekä	  
yhteistyötahoille.	  Vuoden	  2016	  Geometreksissä	  oli	   tuoretta	  visuaalista	   ilmettä,	  vaihteleva	  kirjo	  asiaa	  sekä	  
viihdettä	   ja	   yhteistyökumppaneilta	   saatuja	   mainoksia.	   Toimituskunta	   piti	   myös	   huolta,	   että	   jokaisesta	  
lehdestä	  löytyi	  englanninkielistä	  sisältöä.	  Lehden	  kokona	  oli	  B5	  ja	  painotuotteet	  olivat	  värillisiä.	  Tämän	  lisäksi	  
Geometres	  julkaisi	  Maanmittarikillan	  nettisivuilla	  juttusarjaa	  G	  kertoo,	  jossa	  vuoden	  2016	  hallituksen	  jäsenet	  
kertoivat	  tehtävistään	  ja	  menneistä	  tapahtumista.	  Tämän	  avulla	  juttuja	  saatiin	  tuotettua	  reaaliaikaisemmin	  
kuin	  aikaisemmin.	  
    
Päätoimittaja  Anni  Kolehmainen  
  

8.  Opintoasiat 
	  
Vuoden	  2016	  merkittäviä	  muutoksia	  opinnoissa	  olivat	  syksyllä	  2016	  alkaneet	  uudet	  maisteripääaineet,	  mutta	  
myös	   vanhojen	   kandiohjelmien	   päättyminen.	   Uudet	   maisteriohjelmat	   lähtivät	   hyvin	   käyntiin,	   vaikka	  
opiskelijoiden	   keskuudessa	   kurssien	   kuormittavuus	   ja	   käytännönjärjestelyt	   ovat	   herättäneet	   paljon	  
keskustelua.	   Näihin	   on	   kuitenkin	   pyritty	   vaikuttamaan	   kurssitasolla,	   eikä	   niinkään	   laitostasolla.	   Vanhojen	  
kandiohjelmien	  päättyminen	  sujui	  myös	  lopulta	  hyvin.	  Osa	  opiskelijoista	  siirtyi	  uusiin	  kandiohjelmiin,	  mutta	  
suurin	  osa	  valmistui	  ajoissa.	  	  
	  
Kilta	  edusti	  laajalti	  yliopiston	  erilaisissa	  ryhmissä	  laadukkaan	  halloped-‐toiminnan	  asioista	  ja	  toi	  killalle	  tärkeitä	  
aiheita	  esille	  esimerkiksi	  akateemisen	  komiteassa,	  Insinööritieteiden	  koulutusneuvostossa	  ja	  laaturyhmässä.	  
Viime	  vuonna	  opintojaosto	  sekä	  Maanmittarikillan	  hallitus	  oli	  yhteydessä	  dekaanin,	  varadekaanin,	  opettajiin,	  
opintokoordinaattoreihin,	   laitoksen	   johtajaan	   ja	   opintopäällikköön	   eri	   verkostojen	   kautta.	   Lisäksi	  
Maanmittarikilta	  edusti	  rakennettun	  ympäristön	  koulutusohjelmaa	  tammikuun	  Abipäivillä	  sekä	  lokakuun	  Koe	  
Kampus	  –tapahtumassa.	  
	  
Yliopiston	  suunnalla	  suuria	  muutoksia	  olivat	  sisäisen	  liikkumisen	  kehittäminen	  ja	  toimintatapojen	  sopiminen	  
niin	  yliopiston,	  kuin	  korkeakoulun	  tasolla.	  Näitä	  käsiteltiin	  vuoden	  mittaan	  useita	  kertoja	  niin	  akateemisen	  
komitean	  kuin	  koulutusneuvoston	  kokouksissa,	  joissa	  opiskelijat	  pääsivät	  hyvin	  vaikuttamaan.	  	  
Syksyllä	   2016	   yliopisto	   alkoi	   laatia	   uutta	   tiekarttaa	   eli	   korkeakoulun	   strategiaa,	   jonka	   osana	   väläyteltiin	  
yhteisen	   kandiohjelman	   valmistelua	   vuonna	   2019.	   Tästä	   kuitenkin	   keskusteltiin	   dekaanin	   kanssa	   ja	  
varmistetiin	  opiskelijoiden	  mukaan	  ottaminen	  prosessiin.	  
	  
Vuoden	  aikana	  pyrittiin	  myös	  kehittämään	  vuonna	  2013	  alkanutta	  rakennetun	  ympäristön-‐kandiohjelmaa	  ja	  
yhteistyössä	  laitoksen	  kanssa	  kilta	  ottikin	  kantaa	  kemian	  opetuksen	  järjestämiseen	  suoraa	  dekaanille.	  Myös	  
viestintää	   opintojaoston	   asioista	   koetettiin	   helpottaa	   edustajiston	   toiminnasta	   kertovan	   kolumnin	   avulla,	  
jota	   julkaistiin	   killan	   Geometres	   lehdessä	   ja	   tekemällä	   vuoden	   aikana	   opintolomakkeen,	   jonka	   avulla	  
kiltalaiset	  voivat	  lähettää	  viestejä	  ja	  huolenaiheita	  nimellä	  tai	  nimettömästi	  opintomestarille.	  	  
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Opintomestari  Pinja  Raitanen  
	  
	  

9.  Ulko- ja kulttuuritoiminta 
	  
Kulttuuritapahtumat	  aloitettiin	  helmikuun	  alussa	  reissulla	  Pikkulaskiaiseen	  yhdessä	  Athenen	  kanssa.	  
Saimme	  bussin	   täydeltä	   lähtijöitä	  kummastakin	  killasta.	  Vuosijuhlaviikon	  ratikka-‐ajelua	  mietittiin,	  
mutta	   totesimme	   sen	  olevan	   liian	   kallis	   todennäköiseen	  osallistujamäärään	  nähden.	  Maaliskuun	  
lopussa	  31.3.	  pääsimme	  jälleen	  Noin	  Viikon	  Uutiset	  –tv-‐ohjelman	  kuvausyleisöksi.	  Tapahtuma	  oli	  
suosittu	   jäsenistön	   keskuudessa.	   Vanhoja	   perinteitä	   kunnioitettiin	   myös	   mittarikasalla	  
teekkarispeksin	   näytöksessä	   24	   hengen	   porukalla.	   Helsinginkadun	   appro	   oli	   14.4.,	   johon	  
osallistuttiin	  20	  mittarin	  voimin.	  Keväällä	  12.5.	  järjestettiin	  yhdessä	  Rakennusinsinöörikillan	  kanssa	  
reissu	   Akateemiseen	   Aurajokilaivuritutkintoon	   (Aatu).	   Tämä	   reissu	   oli	   ennennäkemättömän	  
suosittu	  ja	  meni	  täyteen	  minuutissa!	  Meno	  oli	  reissulla	  myös	  sen	  mukaista,	  sää	  suosi	  ja	  kaikilla	  tuntui	  
olevan	  hauskaa.	  	  
	  
Kesällä	   elokuun	   lopussa	   ennen	   lukukauden	   alkamista	   kävimme	   jäsenten	   pyynnöstä	   katsomalla	  
porukalla	   Haluatko	   miljonääriksi?-‐	   ohjelman	   nauhoituksia.	   Syksyllä	   aika	   kului	   perinteisen	  
PuoliPitkän-‐valmisteluissa.	   Tänä	   vuonna	   hoidimme	   järjestelyt	   pääasiassa	   niin,	   että	   ulko-‐	   ja	  
kulttuurimestari	   vastasi	   käytännön	   asioista,	   kuten	   majoituksesta	   ja	   bussista	   sekä	   hupiexcuista	  
yrityssuhdevastaavan	   hoitaessa	   varsinaiset	   asiaexcut.	   PuoliPitkän	   teemana	   oli	   ”Luxus-‐PP”,	   sillä	  
molempina	   öinä	   nukuimme	   poikkeuksellisesti	   oikeissa	   sängyissä.	   PP	   oli	   erittäin	   suosittu	   ja	  
onnistunut.	  	  
	  

10. Killan rahatilanne ja sen kehittyminen 
	  
Viime	  vuosina	  killan	  toiminta	  on	  kerryttänyt	  ylimääräistä	  pääomaa.	  Näitä	  varoja	  on	  toimintavuonna	  
2016	   pyritty	   allokoimaan	   erilaisiin	   investointeihin,	   joista	   olisi	   killalle	   hyötyä	   pitkällä	   aikavälillä.	  
Esimerkiksi	  killan	  ansiomerkkeihin	  ja	  pinsseihin	  investoitiin	  noin	  tulevan	  viiden	  vuoden	  ajaksi,	  jos	  ei	  
pidemmäksikin.	  	  Muita	  investointeja,	  kuten	  videotykki,	  musiikkisoitin,	  kovalevy	  killan	  kuvia	  varten,	  
sekä	  pelipöytä	  ovat	  artikkeleita,	   joiden	  uskomme	  lisäävän	   jäsenten	  viihtyvyyttä	  tulevina	  vuosina.	  
Killan	   järjestämissä	   tapahtumissa	  on	  harkintaa	  käyttäen	   tarkastettu	  osallistumismaksuja,	   jolla	  on	  
saatu	  tuloja	  ja	  kuluja	  tasapainotettua	  kestävällä	  tavalla.	  Toimintavuoden	  suurimman	  tapahtuman,	  
killan	  vuosijuhlan	  taloudellisen	  puolen	  olisi	  syytä	  jatkossa	  olla	  tarkemmin	  hallituksen	  valvottavana.	  
Vaikka	   hallituksen	   valmistelee	   vuosijuhlien	   budjetin,	   on	   järkevää	   olla	   myös	   prosessissa	  mukana	  
päätöksenteon	  apuna.	  	  
	  
Killan	  nykyinen	  rahatilanne	  antaa	  tulevaisuuden	  toimintavuosille	  mahdollisuuden	  sietää	  maltillista	  
tappiota	   pidemmäksikin	   aikaa.	   Yhdistyksemme	   sponsoritilanne	   on	   ollut	   lähivuosina	   erittäin	  
positiivinen,	  mutta	  siihen	  tulee	  kiinnittää	  tulevina	  vuosina	  huomiota,	  sillä	  suuressa	  mittakaavassa	  
toimintamme	  on	  vakiintunut	  näiden	   tukirahojen	  varaan.	  Sponsorituen	  muuttuessa	   toiminnan	  on	  
reagoitava	  mahdollisimman	  nopeasti,	  jotta	  taloudellinen	  kyky	  ei	  lamaannu	  yllättävästi.	  	  
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Toimintakertomuksen	  vakuudeksi,	  
	  
	  
	  
________________________	   	   	   ________________________	  
Olli	  Peltomäki	   	   	   	   Kia	  Koskela	   	  
Puheenjohtaja	   	   	   	   Rahastonhoitaja	  



Maanmittarikilta ry Sivu 1

31.1.2017

Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-
31.12.2016

Varsinainen toiminta

Varsinainen toiminnan tuotot

Sponsorituotot 30 825,00

3001 Vuosijuhlasponsorointi 7 270,00

3002 Haalarisponsorointi 12 875,00

3003 Geometres sponsorointi 700,00

3004 AYY:n toiminta-avustus 1 000,00

3005 Korkeakoulun toimintatuki 4 300,00

3006 Kiltahuonetarjoilu-sponsorointi 350,00

3007 Muu sponsorointi 4 330,00

Tapahtumatuotot 20 978,66

3101 Vuosijuhlalipputuotot 14 370,00

3102 Vuosijuhlien muut tuotot 518,00

3105 Killan vaihdon tuotot 225,00

3106 Jämerän jäljen tuotot 168,00

3107 Kesäpäivien tuotot 520,01

3108 Sitsien tuotot 865,65

3111 Teekkarispeksimaksut 336,00

3112 Helsinginkadun appro maksut 330,00

3113 AATU-tuotot 1 018,00

3114 Polin appro maksut 228,00

3115 Puolipitkä-tuotot 2 400,00

Fuksi- ja ISOtoiminnan tuotot 447,33

3402 KV-fuksien tuotot 64,37

3403 MJ -tuotot 117,50

3404 Aalto-party -tuotot 72,48

3405 Lettufudis -tuotot 76,30

3407 Fuksigrillailut -tuotot 116,68

Myyntituotot 1 950,24

3701 Kiltamerkkimyyntitulot 148,00

3702 Laulukirjamyyntituotot 173,00

3703 Pinssimyyntituotot 111,00

3704 Historiikkimyyntituotot 25,00
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31.1.2017

Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-
31.12.2016

3705 Haalarituotot 525,00

3707 Taskumattimyyntituotot 790,00

3708 Geometres tilaustuotot 30,00

3901 Muut tuotot 148,24

Muut tuotot 148,24

3901 Muut tuotot 148,24

Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä 54 201,23

Varsinaisen toiminnan kulut

Hallintokulut -2 435,38

4001 Edustuskulut -1 283,39

4002 Pankkikulut -467,60

4003 Matkakulut -44,94

4004 Kokouskulut -349,45

4005 Muut hallinnon kulut -290,00

Tapahtumakulut -42 910,97

Vuosijuhlakulut -42 910,97

4101 Juhlakulut -16 352,61

4102 Ruoka- ja tarvikekulut -4 393,04

4103 Jatkot -6 481,80

4104 Muut kulut -3 111,31

Muut tapahtumakulut -12 572,21

4201 Viihdetapahtumien kulut -234,00

4202 Hallituksen ja toimihenkilöiden virkistys -924,52

4203 Beerpong tournament -290,00

4204 Jämerän jälki -183,00

4205 Kiltapäiväkännit -139,85

4206 Olutkellari -247,66

4207 Kesäpäivät -785,89

4208 Syyspäiväntäräys -524,97

4209 Pikkujoulut -634,75

4210 Sitsikulut -1 632,24

4212 Teekkarispeksi -336,00

4213 Helsinginkadun appro -300,00
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Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-
31.12.2016

4214 AATU -940,00

4215 IGSM-kulut -662,00

4217 Puolipitkä kulut -4 515,69

4219 Yritysyhteistyötapahtumien kulut -100,00

4220 Muut tapahtumakulut -121,64

Fuksitoiminnan kulut -4 132,85

4701 Fuksi- ja ISOtoiminnan kulut -320,33

4702 KV-fuksien kulut -478,22

4703 Laskiaisrieha -73,20

4704 MK-appro -367,68

4705 Laulukoesitsit -495,00

4706 MJ -1 114,19

4707 Wappu -121,21

4708 Ensimmäinen-ilta -59,71

4709 Aalto-party -79,95

4711 Fuksigaala -13,81

4714 Perinnesitsit -190,40

4715 Lettufudis -114,44

4716 Otatarhan ajot -66,05

4722 Haalarigaala -265,15

4723 Teekkarikulttuuri-ilta -103,40

4724 ISO-rekry -25,16

4725 YJ -244,95

Hankintakulut -7 119,76

4802 Kiltapinssihankintakulut -384,00

4803 Taskumattihankintakulut -1 065,16

4804 Ansiomerkkihankintakulut -789,60

4805 Haalaritilaukset -4 881,00

Jäsenpalvelukulut (G, lehdet, laitehankinnat) -4 156,32

4901 Kiltahuone tarjoilut -330,31

4902 Geometres-kulut -1 786,29

4903 Lehtitilauskulut -394,55

4904 Laite- ja tarvehankinnat -866,65

4906 Muut kulut -778,52
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Tuloslaskelma tilierittelyin

1.1.2016-
31.12.2016

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -60 755,28

Varsinainen toiminta yhteensä -6 554,05

Varainhankinta (jäsenmaksut, avustukset) 2 577,00

5001 Jäsenmaksutulot 2 577,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 6,10

Varaston muutos -310,13

Tilikauden tulos -4 281,08

Tilikauden yli/alijäämä -4 281,08
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31.1.2017

Tase tilierittelyin

31.12.2016 1.1.2016

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

1511 Haalarimerkkivarasto 275,90 361,46

1521 Laulukirjavarasto 215,34 919,56

1531 Kiltapinssivarasto 371,08 131,46

1532 Taskumattivarasto 240,03

Vaihto-omaisuus yhteensä 1 102,35 1 412,48

Saamiset

Myyntisaamiset

1711 Myyntisaamiset 0,00

Myyntisaamiset 0,00

Siirtosaamiset

1811 Siirtosaamiset 656,40 200,40

Siirtosaamiset yhteensä 656,40 200,40

Saamiset yhteensä 656,40 200,40

Rahat ja pankkisaamiset

1901 Käyttötili Nordea FI14 1309 3000 2042 06 14 109,18 28 301,92

1911 Säästötili Nordea FI68 1112 3500 3828 14 16 106,60 6 100,50

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 30 215,78 34 402,42

Vastaavaa yhteensä 31 974,53 36 015,30

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2011 Peruspääoma 23 883,93 23 883,93

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 281,08

Oma pääoma yhteensä 30 473,00 34 754,08

VIERAS PÄÄOMA

Muut velat

2951 Velat 0,00

Muut velat yhteensä 0,00

Siirtovelat

2961 Siirtovelat 1 501,53 1 261,22

Siirtovelat yhteensä 1 501,53 1 261,22

Vieras pääoma yhteensä 1 501,53 1 261,22

Vastattavaa yhteensä 31 974,53 36 015,30



TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS MAANMITTARIKILTA RY:N JÄSENILLE 

Olemme tarkastaneet Maanmittarikilta ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016. 

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla 

tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen 

toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 

Olemme käyneet läpi tilinpäätöksen liitetietoineen sekä kirjanpidon ja pöytäkirjamateriaalin, minkä 

perusteella toteamme, että yhdistyksen hallinto ja talous on hoidettu riittävän asianmukaisesti ja 

huolellisesti. Materiaalissa on muutama huolimattomuus, mutta suurempia ongelmia ei ole. 

Toiminnantarkastajina emme näe tarkoituksenmukaisiksi korjata kyseisiä puutteita jälkikäteen. 

Toiveenamme on tuoda puutteet toimivan hallituksen tietoon, jotta toimintaa saadaan kehitettyä kuluvalla 

toimikaudella. 

Kaiken kaikkiaan näemme, että hallituksen toiminta on ollut edustavaa ja toimintaa on onnistuttu 

kehittämään. Näkemyksemme mukaan hallitus on onnistunut tehtävissään. 

Tarkastuksessa emme ole havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa, tai yhdistyslakia tai 

yhdistyksen sääntöjä olisi rikottu. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntöä 

kauden 2016 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

27.2.2017 Espoossa 

 

 

Eppu Pesonen   Sanna Laine 

Toiminnantarkastaja  Toiminnantarkastaja 
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Yleiskatsaus vuoteen 2017 
 Puheenjohtaja Pinja Raitanen 

 

Vuonna 2017 killan tavoitteena on killan yhtenäisyyden kasvattaminen, joka saavutetaan 

uudella kiltahuoneella ja tapahtumien kehittämisellä. Vuoden aikana tavoitteena on käydä 

kriittisesti läpi killan tapahtumia ja pyrkiä kehittämään niitä entisestään mielekkäämmiksi 

kokemuksiksi kaikille kiltalaisille. Vuoden aikana on monia suuria projekteja, kuten uuden 

kiltahuoneen remontoimin ja muutto edellisistä kiltahuoneista. Tämän lisäksi vuoden aikana 

julkistetaan uusi hopeinen ansiomerkki, kehitetään alumnitoimintaa, järjestetään ulkomaan 

pitkä,  aloitetaan uuden laulukirjan tekeminen ja osallistutaan AYY:n edustajistovaaleihin.  

 

Killan toimintaa johtaa killan hallitus, jossa toimii Puheenjohtaja, Sihteeri, Opintomestari, 

Rahastonhoitaja, Emäntä, Isäntä, Fuksikapteeni, Master Student Captain, Päätoimittaja,  Ulko- ja 

kulttuurimestari ja Yrityssuhdemestari, joiden lisäksi toiminnassa on mukana yhä vuoden 2016 

Fuksikapteeni ja Master Student Captain.  

 

Hallituksen kokouksia pidetään lukukausien aikana noin 1-1,5 viikon välein. Kokoukset ovat 

yhdistyksen jäsenistölle avoimia; kokousten pöytäkirjat julkaistaan killan kotisivuilla ja 

kokouksista ilmoitetaan etukäteen killan viikkotiedotteessa. Myös merkittävimmistä 

kokouksissa tehdyistä päätöksistä kerrotaan killan tiedotteissa. 

 

Tärkeä tavoite vuoden aikana on hallituksen ja toimihenkilöiden jaksamisesta huolehtiminen. 

Tämä saavutetaan varmistamalla tehtävien tasapuolinen jakaantuminen, luomalla hyvä ja avoin 

keskusteluyhteys ja riittävällä virkistäytymisellä. Jokainen hallituksen jäsen vastaa 

pääasiallisesti oman virkansa sanelemasta toimialueesta, mutta hallituksen jäsenet vastaavat 

myös killan yleisistä tapahtumista yhdessä.  

 

Killan ja ammattiaineyhdistysten, kuten Fundin, Liikenneakatemia – LINKKI ja Poligonin kanssa,  

yhteistyötä pyritään kehittämään tulevana vuonna.  Lisäksi Maanmittarikillan Tuki ry:n kanssa 

jatketaan keskusteluja sen roolista ja asemasta suhteessa kiltaan. Myös muiden perinteisten 

yhteistyötahojen, kuten MAIK ry, MIL ry:n, RIL:in, sekä Helsingin yliopiston maantieteilijöiden 

kanssa järjestetään yhteistä toimintaa.  

 

Killan taloudellinen tilanne pyritään pitää vakaana laadukkaan yrityssuhdetoiminnan ja 

kohtuullisten tapahtumakustannusten avulla.  Killan taloudellisen tilanteen kehitystä pyritään 

tarkkailemaan koko vuoden ajan ja sen kehitykseen reagoimaan samantien.  
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Tapahtumakalenteri 

 

Tässä Maanmittarikillan merkittävimpiä tapahtumia vuotena 2017.  

 

Kevät 2017 

 

Killan vaihto 

Kaveriperhesitsit 

Urailtama 

Mittarikierros 

Kiltiksen avajaiset 

Vuosijuhlat 

Laulukoesitsit 

ENG-sitsit 

BeerPong-turnaus 

Wappusitsit 

Kiltapäiväkännit 

MJ 

Lakkisitsit 

Kevätjuhla 

Ulkomaan pitkä 

Kesäpäivät 

 

 

Syksy 2017 

 

Fuksigaala 

 Fuksicruise 

 Fuksisitsit 

 Puolipitkä 

 Pikkujoulut 
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Sisäjaosto 
Sihteeri Meri Ahokas 

 
Sihteerin tärkeimpiin tehtäviin vuonna 2017 kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksissa 
sekä killan sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Sihteeri laatii esityslistat kokouksiin ja lähettää 
ne puheenjohtajalle hyväksyttäväksi ennen kuin ne jaetaan muille hallituslaisille. 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. Viikkotiedotteessa 
ilmoitetaan tulevista tapahtumista, ajankohtaisista asioista sekä hallituksen kokouksista. 
Viikkotiedote on sekä suomeksi että englanniksi. Näiden lisäksi sihteeri pitää huolta kiltiksistä 
ja niiden tarjoiluista, järjestää mahdollisia kahvituksia sekä hoitaa ja päivittää 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 2017 uuden kiltiksen kehittäminen jatkuu viime vuoden pohjalta ja kehitysehdotuksia 

otetaan myös vastaan. Pöytäkirjat pyritään pitämään ajan tasalla myös killan nettisivuilla. 

 

 

Sihteeri toimii AYY:n alaisessa Viestintitätoimikunnassa. 
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Opintojaosto  
Opintomestari Emilia Taskinen 

 

Opintojaostoa johtaa killan opintomestari. Opintojaostoon kuuluvat TEK-kiltayhdyshenkilö,  

killan edustajat yliopiston ja korkeakoulun toimielimissä ja killan  edustajat AYY:n 

edustajistossa. 

 

Opintomestarin tärkein tehtävä on kerätä tietoa opetuksen epäkohdista ja viedä niitä 

eteenpäin parhaan kykynsä ja näkemyksensä mukaan ylemmille tasoille. 

Tämän vuoksi vuonna 2017 jatketaan palautteenantokanavan käyttöä, 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 2017 opintomestari on tärkeässä asemassa, sillä syksyllä 2016 alkaneiden 

maisteriohjelmien ensimmäinen vuosi saadaan päätökseen.  

 

Opintomestari jatkaa aktiivisesti läsnäoloa maisteri- ja kandiohjemiin liittyvissä kokouksissa 

sekä 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, killan urailtama, joka poikkesi edeltävien vuosien tapahtumasta siten, että keskityttiin 

kesätöiden sijaan jakamaan tietoa rakennetun ympäristön alan töistä ja työnhakemisesta. 

Mukana tapahtumassa oli RIL, CBRE, Inkoon kunta, Ramboll, YIT ja TEK. 

 

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. Rakennetun ympäristön linjan 

mainostusta halutaan kehittää vuonna 2017, ja RILin kanssa on alustavasti sovittu, että 

Opintomestarin johdolla tehdään omat abi-info -kalvot. Kilta voi kalvojen avulla markkinoida 

RYMin pääainetta tapahtumissa ja opiskelijat voivat esittää kalvoja lukiolaisille koulujen abi-

infoissa. 

 

Syksyllä 2017 valitaan uudet opiskelijaedustajat AYY:n edustajistoon. Opintomestari varmistaa 

vaalien markkinoinnilla, että mahdollisimman moni kiltalainen osallistuu vaaleihin 

äänestämällä tai hakemalla edustajistoon. 

 

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. 

 

Vuonna 2017 killan tavoitteena on luoda vahvempaa alumnitoimintaa. Opiskelijoiden ja 

alumnien yhteentuominen sopii luontevasti opintomestarin tehtäväksi. 
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Opintomestari toimii AYY:n alaisessa Opintoneuvostossa. 

 

Viestintäjaos 

Päätoimittaja Hanna Koskiahde  

 

Killan sisäinen ja ulkoinen viestintä on käsitelty kohdassa Sisäjaosto, koska se kuuluu killan 

sihteerin vastuualueelle. 

 

Kiltalehti Geometres 

 

Geometres on Maanmittarikillan virallinen kiltalehti. Vuonna 2017 julkaistaan neljä lehteä, 

kaksi keväällä, ja kaksi syksyllä. Julkaisupäivät ovat liittetty muihin killan sopiviin tapahtumiin, 

jolloin tapahtumien houkuttelevuus kasvaa ja julkistustilaisuuksissa on oheisohjelmaa. Lehden 

voi tilata myös suoraan kotiin 30 euron vuosihintaan. Yhden painoksen koko on noin 70-100 

kappaletta ja edellisvuoden tapaan lehti painetaan värillisenä B5-kokoon. Geometres ilmestyy 

myös killan nettisivuilla julkaisutilaisuuksien jälkeen.  

 

Geometreksen ilmestymisestä on vastuussa lehden päätoimittaja, joka kokoaa lehden sisällön 

yhdessä kiltalaisista koostuvan toimituskuntansa kanssa. Toimituskuntaan kuuluu eri 

pääaineita 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. 

 

Päätoimittaja toimii AYY:n alaisessa Viestintäjaostossa. 
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Ohjelmajaosto 
 

Isäntä Pekka Mattila ja Emäntä Juho Virtanen 

 

Varasto ja talous 

 

Varasto pidetään siistinä ja hyvällä mallilla koko vuoden. Varaston koon takia pyritään 

inventoimaan varasto ja minimoimaan ylimääräisen irtaimiston määrä. Taloudellinen tilanne 

pidetään vakaana tekemättä suurta tappiota tai voittoa, tarkan budjetoinnin avulla. Suurempia 

investointeja ei olla tekemässä tämän vuoden aikana. 

 

Tapahtumat 

 

Tapahtumia järjestetään ympäri lukuvuoden ajan. Alkuvuodesta on järjestetty KaveriPerheSitsit 

ja keväällä järjestetään vielä ENG-sitsien lisäksi, laulukoesitsit, wappusitsit ja lakkisitsit. Isäntä 

ja Emäntä osallistuvat myös killan muiden tapahtumien järjestämiseen parhaan mukaan. 

Syksyllä panostetaan fuksitoimintaan, jotta fuksit saadaan heti alkuun kiinnostumaan 

kiltatoiminnasta ja tutustumaan vanhempiin tieteenharjoittajiin Isännän ja Emännän 

järjestämissä tapahtumissa.  

 

Vaikka tapahtumia on useita, niiden laatu pyritään pitämään korkealla läpi vuoden. Tavoitteena 

on, että kaikki tapahtumiin osallistuvat nauttivan niistä. Heikosti menestyneet tapahtumat 

pyritään karsimaan pois ja järjestää niiden tilalle täysin uusia.   

 

Yhteistyö toimihenkilöiden kanssa 

 

IE:n tehtävä on organisoida killan suurimman toimihenkilöjoukon, eli Apu-ie:n toimintaa. 

Tämä vaatii hyvää kommunikaatiota, tavoite on pitää Apu-IE-porukka aktiivisena. Apu-IE 

tavoitetaan pääosin Facebookin välityksellä. Apu-IE:tä palkitaan osallistumisista tapahtumiin. 

 

 

Yhteistyö muiden kiltojen ja yhdistysten kanssa 

 

Keväällä järjestetään tapahtumia Koneinsinöörikillan, Rakennusinsinöörikillan, Tietokillan, 

Puunjalostajakillan, Maantieteenopiskelijat sekä Athenen kanssa. Perinteiset yhteistyöt 

yhdistyksien kanssa pyritään pitämään ja myös luomaan täysin uusia yhteyksiä. Tiivistä 

yhteistyötä ENG-korkeakoulujen kanssa jatketaan ja ENG-sitsit järjestetään vielä helmikuun 

aikana. Syksyllä pyritään löytämään mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseen täysin uusien 

yhteistyökiltojen kanssa. Isäntä ja Emäntä toimivat AYY:n alaisessa Isännistössä ja 

Emännistössä. 
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Fuksijaosto 
  Fuksikapteeni Netta Maijala ja Master Student Captain Tiiamari Tolonen 

 

Killan fuksijaostoa edustavat hallituksessa fuksikapteeni sekä Master’s Student Captain, jotka 

yhdessä vastaavat killan fuksi- ja maisterifuksikasvatuksesta ja killan piirissä toimivista vaihto-

opiskelijoista. Fuksijaoston alaisia toimihenkilöitä ovat ISOvastaava ja kv-ISOvastaava, jonka 

roolia ja vastuita killan toimihenkilönä on tarkoitus kehittää vuoden aikana. Edellä mainittujen 

lisäksi fuksijaostoon kuuluvat ISOhenkilöt eli tutorit sekä maisteri-ISOt. ISOhenkilöiden 

rekrytoiminen, kouluttaminen ja toiminnan koordinoiminen on ISOvastaavan ja kv-

ISOvastaavan vastuulla. Fuksikapteeni toimii killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa 

seremoniamestarina pääjuhlan ajan. 

 

Tutkintouudistuksen myötä Maanmittarikilta ottaa vastaan rakennetun ympäristön 

kandiohjelman sekä Creative Sustainability-, Real Estate Economics- ja Spatial Planning and 

Transportation Engineering-maisteriohjelmien fuksit. 

 

Fuksikasvatus 

 

Fuksikapteeni opastaa fukseja ja Master’s Student Captain opastaa maistereita, etenkin 

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. 

 

ISOtoiminta  

 

Fuksikasvatuksen lisäksi Fuksikapteeni ja Master’s Student Captain organisoivat ISOtoimintaa 

yhdessä ISOvastaavan ja kv-ISOvastaavan kanssa. Fuksikapteeni ja ISOvastaava ovat molemmat 

vastuussa ISOtoiminnan organisoinnista. Tavoitteena on saada ISOtoiminta pyörimään 

mahdollisimman itsenäisesti ISOvastaavan alaisuudessa. Fuksikapteeni osallistuu myös killan 

haalaritoimikunnan ohjaamiseen yhdessä edellisen vuoden haalaritoimikunnan puheenjohtajan 

sekä yrityssuhdemestarin kanssa.  

 

Kansainvälinen toiminta 

 

Kansainvälinen eli kv-toiminta järjestetään tänä vuonna hieman eri tavalla aikaisempiin vuosiin 

nähden. Kv-toiminta järjestetään pääasiassa oman killan kesken, esimerkiksi kukin ENG-kilta 

vastaanottaa vain omiin ohjelmiinsa tulevat vaihto-opiskelijat. Yhteistyöstä Insinööritieteiden 

korkeakoulun (ENG) sekä muiden ENG-kiltojen (Rakennusinsinöörikilta ja Koneinsinöörikilta) 

kanssa ei kuitenkaan täysin luovuta, vaan pyritään edelleen järjestämään ENG-kiltojen kesken 

esimerkiksi yhteisiä saunailtoja. KvTMK:n kautta järjestetään jonkin verran koko yliopiston 

laajuista yhteistyötä, jonka tavoitteena on integroida kv-opiskelijat olemassa oleviin yhteisöihin. 

Kv-opiskelijoille opetetaan myös yleisemmin suomalaista kulttuuria ja käytännön asioita 

elämästä Suomessa. 
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Toiminta  AYY.ssä 

 

Fuksikapteeni toimii Maanmittarikillan edustajana 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 kansainväliseen toimintaan saadaan osittain 

killan ulkopuolelta. 

 

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. 
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Ulkojaosto  

Ulko- ja kulttuurimestari Liisa Mustonen ja Yrityssuhdemestari Satu Räty 

 

Ulko- ja kulttuuritoiminta 

 

Ulko- ja kulttuurimestarin vastuualueeseen kuuluvat kulttuuriekskursiot ja –tapahtumat, 

yhteistyö muihin opiskelijajärjestöihin ja ulkomaiset alan tapahtumat. 

Syksyllä 2017 Puolipitkän toteuttaminen tapahtuu yhdessä yrityssuhdemestarin kanssa. 

Puolipitkän suunnittelu alkaa jo keväällä ja jatkuu kesän yli syksyyn excursioita ja 

virkistäytymistapahtumia järjestetään noin 50 osallistujalle.  

 

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 

puheenjohtajana. Lisäksi ulko- ja kulttuurimestarin toimii aktiivisesti Hyvinvointitoimikunnassa 

(HvTMK), joka on viime vuosina esimerkiksi auttanut AYY:njärjestämässä merkkimyynnissä 

sekä pitänyt kiltiskierroksen. 

 

Ulkojaoston tehtävänä on jatkossakin kehittää killan yhteistyötä muiden kiltojen ja 

opiskelijajärjestöjen kanssa. Ulko- ja kulttuurimestarin tavoitteena on tiivistää aiempia 

yhteistyökuvioita. Vuoden ensimmäinen yhteistyö tehtiin Athenen kanssa, kun killat lähtivät 

yhdessä järjestetyllä kyydillä Turkuun Pikkulaskiaiseen 9.2. Mahdollisesti toinen retki Turkuun 

järjestetään 11.5. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto-tapahtumaan. Selvitetään kiinnostusta 

muilta killoilta järjestää yhteiskuljetus. Myös Tampereelle lähteminen on herättänyt 

kiinnostusta killassa, joten selvitetään mahdollisuutta suunnata sinne. Lisäksi kannustetaan 

osallistumaan muiden kiltojen ja ainejärjestöjen tapahtumiin porukalla, esimerkiksi yhteisten 

esijuhlien järjestämisellä. Kulttuuripuolta pidetään yllä järjestämällä killan yhteinen 

Teekkarispeksi – ilta. Viime vuoden tapaan kiltalaisille tarjotaan mahdollisuus päästä yleisöksi 

Noin viikon uutiset televisio-ohjelmaan. Yleisesti teekkarihenkeä kohotetaan osallistumalla 

teekkariperinneviikon tapahtumiin. 

 

Yrityssuhteet 

 

Yrityssuhdetoiminnan kautta Maanmittarikilta ylläpitää ja kehittää opiskelijoiden ja 

yritysten välistä yhteistyötä vuonna 2017. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden tietoa 

työelämästä ja rakennetun ympäristön alan 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. Esimerkiksi Maanmittarikillan MK Network tarjoaa tehokasta 

näkyvyyttä killan nettisivuilla. Yrityksillä on myös mahdollisuus saada näkyvyyttä esimerkiksi 

uuden kiltahuoneen sponsoroinnilla ja erilaisissa tapahtumissa. Yrityssuhdemestari kontaktoi 
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uusia yhteistyöyrityksiä aktiivisesti lisäten yhteistyötä rakennetun ympäristön 

koulutusohjelman alan yritysten kanssa. 

 

Yritysvierailuja ja saunailtoja järjestävät Fundi, Liikenneakatemia – LINKKI ja Poligoni, joiden 

kanssa Maanmittarikilta jatkaa yhteistyötään. Perinteisesti yrityssuhdemestari suunnittelee 

ulko- ja kulttuuriministerin kanssa kotimaan puolipitkän sekä johtaa fuksien 

haalaritoimikuntaa. 

 

 



TALOUSARVIO 2017

Tulot Menot Yhteensä

Varainhankinta Yhteensä 24820 0 24820

Jäsenmaksut 2520 0

AYY:n toiminta‐avustus 1300 0

Insinööritieteiden korkeakoulun toiminta‐avustus 4000

Yritysyhteistyö Yhteensä 17000 0
Haalarisponsorit 13000 0
Muut sponsorituotot 4000 0

Vuosijuhlat Yhteensä 19865 26553 ‐6688
Tuotot 9840 0
Juomaliput 1500 0
Sillis liput 900 0
Sponsorituotot 7625 0
Kokkarit 0 680
Pääjuhla 0 18939
Jatkot 0 3410
JaJatkot 0 670
Sillis 0 1923
Muut 0 931

Fuksijaos Yhteensä 1960 11270 ‐9310

 Yhteiset fuksitapahtumat Yhteensä 1150 4465 ‐3315

KEVÄT 2017 Teekkarikulttuuri‐ilta 0 140
Laulukoe‐ ja sitsit 0 150

Laskiaisrieha 0 125

Mittarikierros 0 350
MJ 150 1100
Fuksipeijaiset 0 300
Fuksien brunssi 0 50
Yhteensä 150 2215 ‐2065

SYKSY 2017
Orientaatioviikko 0 300
Lettufudis 0 100
Kyykkäfestarit 0 100
Fuksigaala 0 400
Otatarhanajokki 0 100
Leffailta 0 100

 Fuksisitsit 1000 1000
Haalarigaala 0 150
Fuksicruise 0 0
Yhteensä 1000 2250 ‐1250

Maisterifuksi/KV‐tapahtuma Yhteensä 360 1050 ‐690
ENGscape 0 200Viininmaistelu 300 100
ENG Night Shift 30 200
Afterworkit (2‐3/vuosi) 0 300
ENG Sitsit for Dummies 30 50
Muut tapahtumat 0 200

Muut fuksikulut Yhteensä 0 150 ‐150
Fuksiopas 0 0
Fuksipistevihot 0 150

2017
BUDJETOITU



Haalarit Yhteensä 450 5200 ‐4750
Haalarit ja painatuskulut 0 5200
Haalarimaksut 450 0

ISO‐tapahtumat Yhteensä 0 405 ‐405
Mittarikierros kokoustarjonta 0 15
ISOvaihto 0 120
ISOrekry 0 30
ISOkoulutus 0 0
ISOhenkilöiden virkistystoiminta + 0 160
ENG‐ISOtapahtumat 0 80
 

Ulkojaosto Yhteensä 3920 4870 ‐950
Pikkulaskiainen 500 500
Aatu 500 500
Teekkarispeksi 420 420
Puolipitkä 2500 3000
Suuntautumissauna 0 50
Yritysbrunssi 0 400

Opintojaosto Yhteensä 0 250 ‐250
Abi‐päivä 0 0
Urailtama 0 200
Koe Kampus 0 50

 Vies ntäjaosto Yhteensä 1010 1830 ‐820
Geometreksen mainosmyynti 950 0
Geometreksen painatus 0 1820
Vuositilaukset 60 10

Muut tapahtumat Yhteensä 6450 9495 ‐3045
Talvipäivä 50 50
Kaveri ja perhesitsit 0 450
MK‐MaO‐sitsit 0 0
ENG‐sitsit 0 0
Gravisetkot 0 150
MK BeerPong 0 200
Wappusitsit 0 25
KIltapäiväkännit 0 50
Lakkisitsit 0 500
Kesäpäivät 300 700
Kevätjuhla 0 50
Aalto party 100 100
Otasuunnistus 0 50
Puolipitkäjono 0 20
Killan vaalikokous 0 50
MK pikkujoulut 0 400
Kiltiksen avajaiset 0 200
Ulkomaanpitkä 6000 6000
Muut tapahtumat 0 500

Hallituksen ja toimihenkilöiden virkistys Yhteensä 100 1200 ‐1100
Toimarihärpäke 0 300
Toimarivirkistystapahtuma 0 300
Testamenttisitsit 0 200
Killan vaihto 100 400

Kiltahuone Yhteensä 2500 4350 ‐1850



Lehdet 0 350
Kiltahuoneen tarjoilu 0 500
Kiltahuoneen kahvit 500 500
Uuden kiltahuoneen saneeraus 0 3000
Kiltahuoneen muutto 2000 0

Hallinto Yhteensä 204 3250 ‐3046
Edustukset 0 2000
Pankki 4 450
Muut 0 500
Kokoustarjoilut 0 300
Tuotemyynti 200 0

YHTEENSÄ ‐2239



Maanmittarikillan ohjesääntö: killan tunnukset ja kunnianosoitukset 

 
LUKU I: Killan tunnukset 

1§ Killan tunnus 

Killan tunnuksen nimi on Kolme Kovaa. 

Tunnus koostuu kolmesta, keskenään samankokoisesta, tasasivuisesta, täytetystä kolmiosta, jotka muodostavat yhdessä 

tasasivuisen kolmion. Kolmioiden kärjet ovat ylöspäin. Kolmioita yhdistää kuusikulmio, joka on täytetty tiheällä 

poikkiviivoituksella. 

Tunnuksen sivun mitta on 10 ja pienien kolmioiden sivun mitta on 4 yksikköä. 

Liite 1: Merkin suhteet. 

Liite 2: Merkin 20 kertainen suurennus 

2§ Killan värit 

Killan viralliset värit ovat tummahko sininen (monestraalin sininen) ja hopea. Myöhemmin mainittaessa sininen 

tarkoittaa edellä mainittua värin määritelmää. 

Virallisten värien lisäksi killan värinä käytetään myös mustaa. 

3§ Killan logo 

Killan logo muodostuu killan tunnuksesta sekä tunnuksen yhteydessä olevasta tekstistä ”Maanmittarikilta” ja sen alla 

olevasta oppilaitoksen nimestä. Tekstien yhteenlaskettu korkeus saa olla korkeintaan 2/3 tunnuksen korkeudesta. 

Logon väriyhdistelminä voidaan käyttää: musta-valkoinen, hopea-sininen, valkoinen-sininen, valkoinen-musta. 

Sinisellä pohjalle painettaessa käytetään ensisijaisesti hopeaa. Logon tekstin fontti on Garamond. 

4§ Killan lippu 

Killan lipun pohjaväri on sininen ja koristeaiheena siinä on killan tunnus. 21.03.2001 naulatussa killan lipussa tunnus on 

valkoisella. Lipun koko ja mittasuhteet tulee olla nykyisen lipun kaltaiset. 

Liite 3: Tämänhetkisen lipun mitat. 

Lippua käytetään vuosijuhlassa sekä muissa virallisissa edustustilaisuuksissa. Lippua kannetaan aina sen omassa 

tangossa. Lippua kannettaessa lippua seuraa aina kahden killan edustajan muodostama lippuvartio. Lipun kantajalla ja 

lippuvartiolla on teekkarilakki (mikäli henkilöillä on lakinkäyttöoikeus). Lippuvartiolla on killan airutnauha. 

Hallitus vastaa killan lipun asianmukaisesta säilytyksestä.  

Killalla on lisäksi rähinälippu, jota käytetään epävirallisissa edustustilaisuuksissa ja tapahtumissa. Rähinälipun tankona 

käytetään linjaseivästä. Rähinälipun aihe mukailee killan tunnusta tai logoa. Rähinälipussa olevat värit mukailevat 

killan logon väriä.   

LUKU II: Jäsen- ja virkatunnukset 

5§ Airutnauhat 

Killan airutnauha on noin 150 mm levyinen nauha, jonka väri on sama, kuin kulloinkin käytössä olevan lipun pohjaväri. 

Airutnauhassa on killan tunnus samalla värillä, kuin käytössä olevassa lipussa. 

Airutnauhaa kannetaan sukupuolesta riippumatta oikealta olalta rinnan yli vasemalle lantiolle. Airutnauhaa ei kanneta 

paljasta ihoa vasten eikä sen kanssa kanneta yhtä aikaa muita nauhoja tai merkkejä. Airutnauhaa kantaa lippuvartio ja 

airueet killan juhlatilaisuudessa. 

Hallitus vastaa airutnauhojen asianmukaisesta säilytyksestä.  



6§ Killan Jäsenmerkki 

Killan jäsenmerkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on hopea ja sivun pituus 10mm. Pienet kolmiot ovat 

kiiltäväpintaisia ja kuusikulmio mattapintainen. 

Kaikilla killan jäsenillä on oikeus käyttää jäsenen merkkiä, fukseilla fuksiaisten jälkeen. Jäsenmerkkiä voi käyttää, kun 

kantajalla on vähintään pikkutakki tai etiketin mukaisesti vastaavaa asuste. Jäsenmerkkiä kannetaan vasemalla puolella, 

kuitenkin niin, että juhlapuvussa kuntanauhaa ruusukkeena kannettaessa merkki on ruusukkeen yläpuolella. 

Juhlapuvun kanssa jäsenmerkkiä käytetään akateemisen ansiomerkin tavoin. 

7§ Hallituksen merkki 

Hallituksen merkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on kultaa ja sivun pituus 10mm. Pienet kolmiot ovat 

kiiltäväpintaisia, kuusikulmio mattapintainen. 

Kaikilla killan hallituksen nykyisillä ja entisillä jäsenillä on oikeus käyttää hallituksen merkkiä. Hallituksen merkkiä voi 

käyttää, kun kantajalla on vähintään pikkutakki tai etiketin mukaisesti vastaavaa asuste. Hallituksen merkkiä kannetaan 

vasemalla puolella, kuitenkin niin että juhlapuvussa kuntanauhaa ruusukkeena kannettaessa  merkki on ruusukkeen 

yläpuolella. 

Juhlapuvun kanssa hallituksen merkkiä käytetään akateemisen ansiomerkin tavoin. 

8§ Hallituksen Puheenjohtajan Kääty 

Hallituksen puheenjohtajan tunnuksena on metallinen kääty. 

Käädyn riipuksena on killan tunnusta mukaileva metallinen merkki, jonka sivun pituus on noin 17,5cm. Käädyssä on 

metallinen ketju. Ketju kiinnitetään lukolla kantajalleen sopivan kokoiseksi, käätyä kannetaan niin, että riipus on rinnan 

korkeudella. 

Hallituksen puheenjohtaja käyttää käätyä toimikautensa aikana. Käätyä voidaan käyttää kun kantajalla on vähintään 

pikkutakki tai etiketin mukaisesti vastaava asuste. Käädyn riipusta ei kanneta paljasta ihoa vasten, käädyn kanssa voi 

käyttää soveliasta pehmustetta. 

9§ Seremoniamestarin Sauva 

Seremoniamestarin sauva muodostuu linjaseipäästä ja siihen liitetystä puisesta lyömäosasta. 

Käyttöoikeus on killan järjestämissä arvokkaissa tilaisuuksissa kulloinkin seremoniamestarina toimivalla henkilöllä. 

10§ Fuksikapteenin sauva 

Fuksikapteenin sauva muodostuu pyöreästä mahongin värisestä varresta ja siihen liitetyistä F-kirjaimista. F-kirjaimet on 

kiinnitetty sauvan päähän selät vastakkain siten, että kahden F:n välinen kulma on 120 astetta. 

Käyttöoikeus on fuksikasvatuksesta kulloinkin vastuussa olevalla fuksikapteenilla. 

11§ Leimasin 

Leimassa on killan tunnus tai logo. 

12§ Haalarit 

Killan haalari on väriltään mattamusta. Haalarin selässä on killan logo, jossa tekstiosa on tunnuksen alapuolella. 

Haalarin vasen hiha on väriltään viininpunainen, fuksia tai metsänvihreä haalarin omistajan opintosuunnasta riippuen. 

Selässä olevaa killan tunnusta tai siihen kuuluvaa tekstiä ei saa peittää. 

LUKU III: Killan kunnianosoitukset 

Maanmittarikilta voi osoittaa kunnioitusta killan ja kiltalaisten eteen tehdystä työstä. Maanmittarikillan 

kunnianosoituksia ovat hopeinen ansiomerkki, kultainen ansiomerkki, kunniajäsenyys sekä muut kunnianosoitukset. 

Ansiomerkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta. 



13§ Hopeinen ansiomerkki 

Hopeinen ansiomerkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on hopeaa ja sivun pituus 20 mm. Pienet kolmiot ovat 

kiiltäväpintaisia, kuusikulmio mattapintainen. Hopeiseen ansiomerkkiin kuuluu 25 mm leveä sininen satiininauha. 

Hopeisen ansiomerkin myöntää killan hallitus 2/3 äänienemmistöllä. Kuka tahansa killan jäsen voi ehdottaa hopeisen 

ansiomerkin saajaa. Perusteltu ehdotus pitää toimittaa killan hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilaisuutta, 

jossa ansiomerkin jako toimitetaan.  

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle ansiokkaasta ja innokkaasta toiminnasta 

Maanmittarikillan hyväksi.  

Hopeisen ansiomerkin jako toimitetaan, mikäli mahdollista, killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa.  

 

Hopeista ansiomerkkiä voidaan käyttää, kun kantajalla on vähintään akateemisen etiketin mukainen juhlapuku. 

Hopeista ansiomerkkiä kannetaan oikealta olalta rinnan yli vasemmalle lantiolle. Hopeista ansiomerkkiä ei saa käyttää 

paljasta ihoa vasten, eikä yhdessä kultaisen ansiomerkin kanssa.  

 

 Liite 4: Lista henkilöistä, joille hopeinen ansiomerkki on myönnetty. Listan päivittämisestä vastaa hallitus. 

 

14§ Kultainen ansiomerkki 

Kultainen ansiomerkki on killan tunnus, jonka pintamateriaali on kultaa ja sivun pituus 20 mm. Pienet kolmiot ovat 

kiiltäväpintaisia, kuusikulmio mattapintainen. Kultaiseen ansiomerkkiin kuuluu 25 mm leveä musta satiininauha. 

Kultaisen ansiomerkin myöntää killan hallitus 2/3 äänienemmistöllä. Kuka tahansa killan jäsen voi ehdottaa kultaisen 

ansiomerkin saajaa. Perusteltu ehdotus pitää toimittaa killan hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilaisuutta, 

jossa ansiomerkin jako toimitetaan.  

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan nykyiselle tai entiselle jäsenelle erityisen ansiokkaasta ja pitkään 

jatkuneesta toiminnasta Maanmittarikillan hyväksi. On suositeltavaa, että kultaisen ansiomerkin saaja on 

maisteriopintojensa loppuvaiheessa tai jo valmistunut. 

Kultaisen ansiomerkin jako toimitetaan, mikäli mahdollista, killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa.  

 

Kultaista ansiomerkkiä voidaan käyttää, kun kantajalla on vähintään akateemisen etiketin mukainen juhlapuku. 

Kultaista ansiomerkkiä kannetaan oikealta olalta rinnan yli vasemmalle lantiolle. Kultaista ansiomerkkiä ei saa käyttää 

paljasta ihoa vasten, eikä yhdessä hopeisen ansiomerkin kanssa. Kultaisen ansiomerkin käytöstä luovutetaan 

ansiomerkin saajalle käyttöohje. 

 

 Liite 5: Lista henkilöistä, joille kultainen ansiomerkki on myönnetty. Listan päivittämisestä vastaa hallitus. 

15§ Kunniajäsen 

Kunniajäsen valitaan killan sääntöjen mukaisesti. Kunniajäsenen valinta julkistetaan mikäli mahdollista killan 

vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa. 

 

Liite 6: Lista kunniajäsenistä. Listan päivittämisestä vastaa hallitus. 

16§ Kunniajäsenen merkki 

Kunniajäsenen merkki on kultainen ansiomerkki, jossa nauha korvataan 25 mm levyisellä mustalla kultareunaisella 

nauhalla. 

Kunniajäsenen merkkiä voidaan käyttää, kun kantajalla on vähintään akateemisen etiketin mukainen juhlapuku. 

Kunniajäsenen merkkiä kannetaan oikealta olalta rinnan yli vasemmalle lantiolle. Kunniajäsenen merkkiä ei saa käyttää 

paljasta ihoa vasten. Kunniajäsenen merkin käytöstä luovutetaan kunniajäsenelle käyttöohje. 

17§ Muut kunnianosoitukset 

Hallitus voi päättää muun kunnianosoituksen myöntämisestä. Kuka tahansa killan jäsen voi ehdottaa muun 

kunnianosoituksen saajaa. Perusteltu ehdotus tulee toimittaa killan hallitukselle. Muut kunnianosoitukset jaetaan, mikäli 

mahdollista, killan vuosijuhlassa Kevätpäiväntasauksessa. 



Liite 7: Muiden kunnianosoitusten saajat, kunnianosoitukset sekä myöntämisperusteet. Listan päivittämisestä vastaa 

hallitus. 

LUKU IV: Erityiset määräykset 

 

Ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia killan kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Ohjesäännön liitteitä 

4-6 on päivitettävä aina, kun uusi kunnianosoitus myönnetään. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 14.8.2008  

killan kokouksen hyväksymä Maanmittarikillan Merkkiohjesääntö. 

Ohjesääntö astuu voimaan hyväksymispäivänään. Tämä ohjesääntö on hyväksytty Maanmittarikillan kokouksessa 

6.10.2016. 

LIITTEET 

Liite 1: Merkin suhteet 

Liite 2: Merkin 20-kertainen suurennos 

Liite 3: Tämänhetkisen lipun mitat 

Liite 4: Lista henkilöistä, joille hopeinen ansiomerkki on myönnetty 

Liite 5: Lista henkilöistä, joille kultainen ansiomerkki on myönnetty 

Liite 6: Lista kunniajäsenistä 

Liite 7: Muiden kunnianosoitusten saajat, kunnianosoitukset sekä myöntämisperusteet 

 



Jonotusohjesääntö 
 

Tämä ohjesääntö koskee Maanmittarikilta ry:n tapahtumiin ilmoittautumista, ellei tapahtuman 

järjestäjä muuta ilmoita. Jos killan tapahtumaan ilmoittautuessa tulee jonoa, tulee jonon noudattaa 

näitä ohjeita. Tämä sääntö on voimassa 27.2.2017 alkaen. 

 

 Jonottajan on oltava Maanmittarikilta ry:n jäsen. 

 

 Jonon saa perustaa kuka tahansa ja milloin tahansa, kuitenkin aikaisintaan kello 8:00 

ilmoittautumispäivänä. Jono tulee perustaa aina Maanmittarikilta ry:n hallituksen jäsenen 

tai yrityssuhdesihteerin tapahtumailmoituksen yhteydessä mainitsemaan paikkaan. Kun 

yksi jono tapahtumaa kohti on perustettu, muita jonoja ei saa enää perustaa, vaan 

jonottajien on liityttävä jo perustettuun jonoon. Jonon voi muodostaa joko suullisesti tai 

kirjallisesti. 

 

 Jonotusnumero määräytyy jonoon ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

 Jonoon saapumisjärjestyksestä on pidettävä kirjaa. 

 

 Kuka tahansa jonottaja saa huutaa jonotusnumerot järjestyksessä läpi 15 minuutin välein 

tai harvemmin. Oman jonotusnumeronsa kuultuaan jonottajan täytyy ilmaista olevansa 

paikalla. Jos jonottaja ei ole paikalla, hän menettää paikkansa jonossa. 

 

 Jos jonottaja luopuu jonotuspaikasta tai menettää sen, kaikki hänen takanaan jonossa 

olevat siirtyvät yhden paikan eteenpäin. Tästä on ilmoitettava kaikille jonottajille 

kertomalla heille uudet jonotusnumerot. 

 

 Jonottaja saa jonottaa vain yhtä paikkaa ja yhtä paikkaa kohden saa olla vain yksi 

jonottaja. 

 

 Varsinaisen ilmoittautumislistan saavuttua se täytetään jonotusnumeroiden mukaisessa 

järjestyksessä. 


