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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 16/2017 
Aika: 15.8.2017 klo 17:30 
Paikka: Monttu, Otakaari 4, Espoo  
 
Paikalla: 
Pinja Raitanen 
Meri Ahokas  
Pekka Mattila  
Netta Maijala  
Emilia Taskinen 
Tiiamari Tolonen (poistui kohdassa 23.3) 
Satu Räty  
Hanna Koskiahde 
Aino Ruohola (poistui kohdassa 18) 
Liisa Mustonen 
Helena Huhtinen 
 
Poissa: 
Ville Aikala  
Juho Virtanen  
 
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:26. 
 

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

 
3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet Aino Ruoholalle ja Helena Huhtiselle. 
 
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

- 15/2017 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pinja Raitanen ja Emilia Taskinen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi Pinja Raitanen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
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8. ILMOITUSASIAT  
Aino: Täällä on paljon köpisläisiä opiskelijoita jotka tykkää Aallosta 

 
9. KUULUMISKIERROS 

Hanna: Hyvää kuuluu, sai oman autotallin muttei omista autoa 
Aino: Lomalla. Tosi kivaa siis, opiskeluhan on lomaa 
Tintti: Joo ihan jees 
Meri: Hyvin menee, ei oo enää darraa synttäreistä 
Emilia: Köyhä, Pinja tarjoo reissun 
Pekka: Mitähän tähän valehtelis, elämä on kivaa. Oikeesti kaikki on p*rseestä ja v*tuttaa 
Liisa: Ihan jees 
Netta: YTHS on p*rseestä 
Satu: Gradu loppusuoralla, Ulkomaan Pitkä lähesty, on lomalla mutta ei tunnu siltä 
Helena: Ihan jees, kypsäri meni läpi sit viel kandi 
Pinja: Hyvin menee 
 

10. RAHA-ASIAT 
10.1. Yleiset raha-asiat 

Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen. 
Välitilinpäätös työn alla 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 10.2. Hyväksyttävät laskut  
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

- AYY, 16.8. tilavuokra 90€ 
- AYY, AK:m maja kesäpäiville 500€ 
- Satu Räty, korvaustosite, viinit killan kesäpäiville 35€ 
- Henri Heilala, korvaustosite, ulkomaan pitkän paidat 280,20€ 
- Henri Heilala, korvaustosite, ulkomaan pitkän 

sponsoripelikortit 269,34€ 
- Anni Kolehmainen, korvaustosite, vujutarvikkeet 46,07€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, Syyspäivän täräys  

kokoustarjoilut 23,24€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, kuohuviinilasit 9,95€ 
- Liisa Mustonen, korvaustosite, Montun tuparit 8,38€ 
- Sport Solutions Finland Oy, pelipaidat 447€ 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
10.3. Hankinnat killan kortilla 

- Ikea Online store 86,99€ 
- Alepa Asematunneli 10,40€ 
- Prisma Kannelmäki 222,19€ 
- Checkout Finland Oy 20,86€ 
- Alepa Kluuvi 12,99€ 

10.4. Uudet jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 
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11. MENNEET TAPAHTUMAT 
11.1. Killan kesäpäivät 28.-30.7.2017 

Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman kulun. 
Kivasti meni, sitsit meni hyvin, ensi vuonna voisi miettiä että lukkarit sovittaisiin            
etukäteen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11.2. Hallituksen kesäseminaari 4.-6.8.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman kulun. 
Oli ihan kivaa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
12. TULEVAT TAPAHTUMAT 

12.1. MAIK-Varaslähtö 25.-27.8.2017 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Keskustellaan hallitusrastin         
pitämisestä. 
Mittareita on ilmonnut 34, joista yli 10 on fukseja 
Pidetäänkö hallitusrasti kuten aikaisempina vuosina eli vesipyssyrasti 
Päätös: Pidetään hallitusrasti. Meri Ahokas ja Pinja Raitanen hoitavat vesipyssyt          
mukaan. 

12.2. PP-jonotus 
Esitys: Päätetään PP-jonotuksen ajankohta. 
Ehdotus pe 6.10. klo 7:45-12 
Päätös: Meri Ahokas hoitaa vohvelien paiston. Pidetään PP-jono 6.10. klo 7:45-12           
Montussa. Meri Ahokas, Satu Räty ja Liisa Mustonen saavat olla etukäteen kiltiksellä,            
jono ulkona Montun ulko-oven edessä kunnes ovet avataan klo 7:45.  

12.3. Otasuunnistus 6.-7.9.2017 
Esitys: Päätetään pidetäänkö hallitusrasti Otasuunnistuksessa jompana kumpana       
päivänä. 
Päätös: Päätettiin ettei pidetä rastia. 

12.4. Aalto Party 8.9.2017 
Esitys: Päätetään Aalto Partyyn osallistumisesta sekä mahdollisesta ohjelmasta ja         
tehtävänjaosta. 
Klo 16-20, teltta ja ilmapalloja 
Päätös: Koko hallitus paikalle pitämään rastia, sihteerin pikkuapulaiset apuun         
kahvinkeittoon. Pinja Raitanen hoitaa teltan ja ilmapallot paikalle. 

12.5. Syksyn tulevat tapahtumat 
Esitys: Käydään syksyn tulevat tapahtumat ja vastuunjako läpi. 
IK haluaisi pitää meidän kanssa yhteiset kaukkarietkot n. klo 17 alkaen 
Maanantain ruokasi nakkeja+ranuja ja tiistaiksi nakkeja+sämpylöitä 
Peli-ilta, Linkillä vastuu 
Viini+tapas-ilta, Fundilla vastuu, kiintiöt kandi- ja maisterifukseille? 
Hallituksen Stadisuunnistusrasti?  
Sitsikoulutus+fuksi-info, Helena hoitaa 
Syyspäivän täräys, hallitus auttamaan etukäteen, tarvitaan kuvaaja, kuvausseinä 
Fuksigaala, RIL houstaa, tarvitaan kuvaaja 
Lakinlaskijaisetkot, hallitus hoitaa 
Suuntautumissauna, Emilia vastaa 
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Yritysbrunssi, iltapäivästä, mietitään korvaavaa nimeä 
Hallitusrasti mittarikierroksella? 
MK Afterworkin yhdistäminen johonkin tapahtumaan? 
Sushi -ilta, joku apu olisi tarpeen 
Facebook -tapahtumien tekeminen orientaatioviikosta vai päivitys faceen? 

 
Päätös: Fuksien ekailta Tiiamari Tolonen, Netta Maijala, Helena Huhtinen hoitavat          
notskin, Pekka Mattila ja Juho Virtanen auttavat tulen tekemisessä. Loput          
halituksesta hoitavat Gorsun, Pekka Mattila ja Juho Virtanen hoitavat juomamyynnin          
Gorsuun. Tiistaina hallitus hoitaa kaukkarietkot kiltiksellä, lopetellaan n. klo 21-22          
maissa. Linkillä on vastuu torstain peli-illasta. Päätettiin ettei pidetä         
Stadisuunnistuksessa rastia. Syyspäivän täräykseen hallitus auttamaan etukäteen,       
koristeluun ym. Hallitus hoitaa Lakinlaskijaisetkot n. 17 alkaen kiltiksellä. Liisa          
Mustonen hoitaa tenttiviikon hengaus -tapahtuman. Hallitukselta rasti       
Mittarikierrokselle, hallitus hoitaa Mittarikierroksen jatkot, Pekka Mattila ja Juho         
Virtanen juomamyynnin sinne, Meri Ahokas hoitaa haalarigaalan kuvaamisen.        
Joulukuun tenttiviikon hengaus -tapahtumassa Netta Maijala ja mahdollisesti Liisa         
Mustonen vastuussa.  

12.6. Killan vaalit 13.11.2017 
Esitys: Päätetään nakkimarkkinoiden järjestämisestä, sekä siitä kuka hoitaa        
ehdolleasettumisen ja muun järjestelyn. 
Ilmon aukaiseminen, milloin ? 
Nakkimarkkinoiden järjestäminen, vai nettisivuilla kysymykset? Videot kysymyksineen       
faceen? Instaan jokaiselle oma video? 
Päätös: Avataan ilmo viikolla 43. Pinja Raitanen ja Meri Ahokas vastaavat           
vaalikokouksen hallinnosta. Alustavasti tehdään hallituspestien kysymysvideot viikolla       
43. Pinja Raitanen ja Meri Ahokas hoitavat kysymykset ja sähköpostit hakijoille, sekä            
päivittävät ne nettisivuille. 

12.7. Vuosikokoukset 
Esitys: Päätetään vuosikokousten päivämäärät. 
Päätös: Doodlataan. 

 
13. DIPOLIN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 

Esitys: Päätetään osallistutaanko juhlien vapaaehtoistöihin palkkiota vastaan. 
“Tänä vuonna Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) sekä Aalto-yliopiston alumnit herättelevät         
muutaman vuosikymmenen vuoden takaista perinnettä ja järjestävät yhdessä nykyisten ja          
entisten opiskelijoiden yhteisen itsenäisyysjuhlan 6.12.2017 vastaremontoidussa Dipolissa.  
Vapaaehtoisia tarvitaan ainakin narikkaan, dekoiluun, loppusiivoukseen ja tarjoiluun,        
mahdollisesti myös muihin tehtäviin. Avusta maksetaan palkkio, joten mukaan hakevan tahon           
tulee olla yhdistys, joka voi laskuttaa palveluistaan.” 
Päätös: Päätettiin ettei mennä vapaaehtoistöihin. 
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14. EHDOTUS VUODEN 2017 ENG-ALUMNIKSI 

Esitys:  Päätetään ketä ehdotetaan vuoden 2017 ENG-alumniksi. 
“Valitsemme toista kertaa Insinööritieteiden korkeakoulun vuoden alumnin. Tunnustus        
myönnetään alumnille hänen uraauurtavasta tai ansiokkaasta työstään sekä        
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan. Viime vuonna St1:n hallituksen puheenjohtaja, Mika        
Anttonen, valittiin korkeakoulun historian ensimmäiseksi vuoden alumniksi. Vuoden alumnilta         
toivotaan roolia oman alansa ja korkeakoulun vuorovaikutuksen edistäjänä. “ 
Päätös: Jäsenistöltä ei ollut tullut ehdotuksia, joten päätettiin olla ehdottamatta ketään. 
 

15. HALLITUSHÄRPÄKE 
Esitys: Hanna Koskiahde tuo tiedoksi paitojen tilanteen. 
Paidoista ei ole kuulunut mitään, laittaa viestiä 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

16. TOIMARIHÄRPÄKE 
Esitys: Satu Räty ja Liisa Mustonen tuovat tiedoksi toimarihärpäkkeen tilanteen. 
Ehdotuksia:  
Kortsu 3 ääntä 
Pelikortit 0 ääntä 
Lippis 1 ääni 
Pipo 1 ääni 
Kangaskassi 0 ääntä 
Sukat 6 ääntä 
Sateenvarjo 5 ääntä 
Snapsilasi 6 ääntä 
Skumppalasi 5 ääntä 
Joitain näitä voisi myös myydä? 
Päätös: Päätettiin, että Liisa Mustonen ja Satu Räty jatkavat sukkien, sateenvarjon, snapsi- ja             
skumppalasien selvittelyä. 

 
17. HALLITUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Esitys: Keskustellaan hallituksen toiminnan kehittämisestä ja sääntömuutoksista. 
Lisättäisiin yksi hallitusvirka lisää, yhteensä 12 virkaa. Sihteeri ja tiedottaja erotettaisiin           
kahdeksi eri viraksi. Sihteerin virkaan tulisi lisäksi varapuheenjohtajan hommat, ei ole           
yhdistyssääntöjen vastaista. Tiedottajan virkaan lisättäisiin somevastuu. Ulko- ja        
kulttuurimestarin virkaan lisättäisiin vastuu liikunta-tapahtumista, sillä ne eivät ole tällä          
hetkellä kenenkään hallitusviran vastuulla. Sihteerin ja tiedottajan virat on alkujaan yhdistetty           
siksi, koska koettiin että ne olivat helpot virat. Nykyään sihteeri-tiedottajan virka on kuitenkin             
kuormittava. 
Päätös: Päätettiin puhua ensi kokouksessa lisää hallituksen toiminnan kehittämisestä. 
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18. ÄLJÖITTELYKILPAILU 

Esitys: Päätetään Äljöittelykilpailun aloittamisesta. 
Kisa siitä, kuka viettää eniten aikaa kiltiksellä 
Orientaatioviikon jälkeen, PP:lle asti ja voittaja palkittaisiin pikkujouluissa 
Viimeksi kesti n. koko syksyn 
Kirjaaminen Maanmittarikillan nettisivuilla 
Päätös: Päätettiin, että Äljöittelykilpailu on 11.9.-29.10.2017. Voittaja palkitaan killan         
pikkujouluissa. 

 
19. INDESIGNIN KUSTANTAMINEN PÄÄTOIMITTAJALLE 

Esitys: Lisätään InDesign (20,15€/kk) Geometreksen budjettiin loppuvuodeksi helpottamaan  
päätoimittajan taittotyötä. Katetaan kulut lehden mainosmyynneillä. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

20. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 
Esitys: Päätetään edustajat PT Lämmönsiirtoon (23.9.). 
Lämmönsiirto: Liisa, Emilia, Pekka 
Päätös: Päätettiin, että Liisa Mustonen ja Emilia Taskinen lähtevät edustamaan PT:n           
Lämmönsiirtoon. 

 
21. VUOSIJUHLATIREHTÖÖRIT 

Esitys: Keskustellaan vuosijuhlatirehtöörihaun avaamisesta. 
Yleensä valittu vuosikokouksessa 
Pitäisikö tehdä FB päivitys siitä, mitä vujutirret tekee 
Päätös: Päätetään ensi kokouksessa kummassa vuosikokouksessa vuosijuhlatirehtöörit       
valitaan. Meri Ahokas ja Anni Kolehmainen tekevät ennen haun aukaisemista päivityksen           
Facebookiin siitä, mitä vuosijuhlatirehtöörit tekevät. 

 
22. VUODEN PROJEKTIT 

22.1. Montun kehittäminen  
Esitys:  Kuullaan Emilia Taskisen selvitys Montun kehittämisestä. 
Pöytätilaus meni vähän pieleen, meille annettiin väärä pöytä, TTER rahoitus loppuu           
elokuun lopussa, tarvitaan luultavasti lisää aikaa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.2. Ulkomaan pitkä 
Esitys: Satu Räty, Emilia Taskinen ja Liisa Mustonen tuovat tiedoksi killan ulkomaan            
pitkän tilanteen. 
Torstaina lähdetään, pohditaan syksymmällä tehdäänkö tämä joka vuosi vai vain joka           
toinen vuosi 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.3. Laulukirjat 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi työryhmän tilanteen.  
Tapahtuu, ideana että saataisiin syksyllä ensimmäiset vedokset. Kirjan ulkonäkö ei          
muutu, sisältö vähän, on hyvässä vaiheessa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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22.4. Hyvinvointityöryhmä 

Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi työryhmän tilanteen. 
Tilanne etenee, selvitellään muiden järjestöjen toimintaa, kesän lopussa jäsenkysely         
koko killalle 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
23. JAOSTOKIERROS 

23.1. Opintojaosto 
23.1.1. Alumnitoiminta 

Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi alumnitoiminnan tilanteen. 
Eppu ja Janika ovat innoissaan ottamassa koppia, ideoita on paljon 
Nykyiset alumnivastaavat vaalikokoukseen asti, sitten valitaan uudet 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

23.1.2. Abi-diat 
Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi Abi-diojen tilanteen. 
Eka versio lähetetty hallitukselle, oli hyvät diat. Emilia laittaa Saaralle viestiä           
siitä miten RIL on mukana 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

23.2. Fuksijaosto 
23.2.1. Orientaatioviikon aikataulu 

Esitys: Netta Maijala ja Tiiamari Tolonen kertovat orientaatioviikon        
aikataulusta. 
Ei ole vielä tarkkaa aikataulua tiedossa 
Päätös: Netta Maijala ja Tiiamari Tolonen ilmoittavat orientaatioviikon        
aikataulun hallitukselle heti kun saavat itse tietää sen. 

23.3. Muut jaostot 
23.3.1. Nordiskt Möte 

Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi NM:n tilanteen. 
Maanmittausala, vähän epäselvää. NM on Ruotsissa, Liisa jatkaa selvittelyä 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

23.3.2. Mk- ja alumnisähköpostilistat 
Esitys: Päätetään saavatko valmistuneet jäädä mk sähköpostilistalle kuten        
nyt, vai pitäisikö valmistuneet ohjata alumnien sähköpostilistalle. 
Päätös: Päätettiin, että valmistuneet ohjataan ensisijaisesti alumnien       
sähköpostilistalle, mutta pyytämällä saa kuitenkin jäädä myös killan        
sähköpostilistalle. 

 
24. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Tuki ryn alla on tuen rahasto, tuki lakkautetaan tänä vuonna ja rahaston tulevaisuus on ollut               
ongelma. Tuki ry on päättänyt, että rahasto siirtyy meille. Toiveena oli ettei rahastoa käytetä              
perustoimintaan mutta muuten sitä voidaan käyttää mihin halutaan. Puhutaan myöhemmin          
syksyllä lisää siitä mihin rahat käytetään. 

 
25. SEURAAVA KOKOUS 

Doodlataan. 
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26. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:42. 
 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Pinja Raitanen Meri Ahokas 
Puheenjohtaja Sihteeri 


