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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 17/2017 
Aika: 11.9.2017 klo 17 
Paikka: Maarintalon neuvottelutila, Sähkömiehentie 3, Espoo  
 
Paikalla: 
Pinja Raitanen 
Meri Ahokas  
Pekka Mattila  
Netta Maijala  
Emilia Taskinen 
Tiiamari Tolonen 
Satu Räty  
Liisa Mustonen 
Ville Aikala  
Juho Virtanen (saapui kohdassa 10.6) 
 
Poissa: 
Hanna Koskiahde 
 
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:06. 
 

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

 
3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

Ei myönnettäviä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia. 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

- 16/2017 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ville Aikala ja Pekka Mattila. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi Ville Aikala. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

8. ILMOITUSASIAT  
Ei ilmoitusasioita. 
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9. KUULUMISKIERROS 

Tintti: Hyvin menee, muutto lähenee 
Meri: Tosi hyvin menee 
Ville: Hyvin menee 
Pekka: Onneks orientaatioviikko on kerran vuodessa 
Satu: Tosi kiireistä 
Liisa: Henkisesti aivan loppu 
Netta: Rikki niinkun MyCourses, kandi perjantaina valmiiksi 
Emilia: Flunssa ja darra kohta ohi 
Pinja: Hyvin menee, selkä hajonnut 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Yleiset raha-asiat 
Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen. 
Tosi hyvin menee, ollaan saatu AYYn jäsenmaksuista suurin osa. 
YIT:lle ja Maanmittauslaitokselle toka osa laskuista laitettu eteenpäin 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 10.2. Hyväksyttävät laskut  
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

- Heikki Salko, korvaustosite, taksi, junaliput, UVP 522,50€ 
- Heikki Salko, korvaustosite, budapestin matkaliput, UVP 146,68€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, maitoa Monttuun 7,50€ 
- Sanoma Media Finland Oy, Aku Ankka 12,50€ 
- Emilia Taskinen, korvaustosite, Montun avajaiset

18,84€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, AYY:n vujulahja 13,88€ 
- Netta Maijala, korvaustosite,  MAIK varaslähdön tarjoilut ISOille 20,91€  
- AYY, Otaranta kerhotila, viini ja tapasilta 50€ 
- Tiiamari Tolonen, korvaustosite, ENGhENGaround, jaetaan  

ENG kiltojen kesken 71,80€ 
- Tiiamari Tolonen, korvaustosite, 

Maisterien After Work Head Start 20,22€ 
- AYY, syyspäivän täräys, smökki + keittiö + OK 20 yläkerta 630€ 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
10.3. Hankinnat killan kortilla 

- 5.9.2017, K supermarket Kamppi 1,99€ 
- 1.9.2017, S market Helsinki 124,10€ 
- 31.08.2017, IKEA Espoo 39,95€ 
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10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi: 

- Lauri Hoffren 
- Joona Salmi 
- Pauliina Haro 
- Benjamin Disselbloem 
- Elena Öhman 
- Karri Pönni 
- Laura Puikkonen 
- Sergei Bazoulev 
- Viktor Törhönen 
- Markus Rauhanen 
- Mikko Alakylmänen 
- Olli Vuorinen 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
10.5. Fuksicruisen rahaliikenne 

Esitys: Keskustellaan fuksicruisen rahaliikenteestä. 
Ajatus että jokainen fuksi maksaisi omalle killalleen risteilyn, toinen vaihtoehto on,           
että joku kilta maksaisi kaiken ja rahat karhuttaisiin fukseilta 
Ensimmäinen vaihtoehto kuitenkin parempi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10.6. Talousarvio 
Esitys: Käydään talousarvio läpi syksyn tulevien tapahtumien osalta. Päätetään         
tulevien tapahtumien budjeteista. 
Fuksigaalan tila ei maksa, RIL tarjoaa ruoat 
Kyykkäfestarit pois 
Tenttiviikon hengaus 1 ja 2 yhteensä budjetoitu 150€ 
Suuntautumissauna, RIL tarjoaa ruoat 
Kilta sponsoroi N-gaalaa 100 eurolla 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10.7. UVP rahaliikenne 
Esitys: Ville Aikala esittää UVP:n lopulliset kustannukset ja ehdottaa osallistujilta          
karhuttavan summan.  
Päätös: Päätettiin, että Ville Aikala hoitaa karhuamisen UVP:n osallistujilta. 

10.8. Haalarimaksu 
Esitys: Päätetään haalareiden hinnasta.  
Viime vuonna haalarit maksoivat 15€ 
Satu ehdotti että haalarit maksaisivat tänä vuonna enemmän sillä         
haalaritoimikunnassa on paljon fukseja, esim 20€/haalari 
Päätös: Päätettiin, että haalarit maksavat 20€ ja aktiivisille haalaritoimikuntalaisille         
haalarit maksavat 50% vähemmän eli 10€. Yrityksille haalarit maksavat 75€. 
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10.9. Lehtitilaus 
Esitys: Päätetään mitä tehdään kiltahuoneen lehtien suhteen. 
Meille tulee enää 2 akkaria, hesari on lopetettu 
Pinja ehdotti että tilattaisiin lehtiä jotka tulevat vain kerran kuussa 
Cosmo voisi olla kiva, hesarin kuukausiliite 
Päätös: Päätettiin, että laitetaan ilmoitustaululle kyselyä mitä lehtiä kiltalaiset haluavat          
kiltikselle. Päätetään seuraavassa kokouksessa mitä lehtiä tilataan ja minkä lehtien          
tilaus lopetetaan. 
 

11. HALLITUKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
Esitys: Keskustellaan hallituksen toiminnan kehittämisestä ja sääntömuutoksista. 
VaraPJ + sihteeri ja tiedottaja erikseen, hallituksen jäsenten määrä kasvaa 11→ 12 
Ongelma, jos puheenjohtaja ja varapj eivät tule toimeen keskenään 
Voi olla riski yhdistää sihteeri ja varapj mutta toisaalta myös mahdollisuus 
Päätetään vuosikokouksessa tarkasti varapj:n vastuualueet 
Maisteri kipparin nimenmuutos? Tällä hetkellä nimi pelkästään englanniksi 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
12. MAANMITTARIKILLAN SÄÄNNÖT  

Esitys: Hyväksytään sääntömuutokset vuosikokouksessa esitettäväksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
13. VUOSIKOKOUKSET 

Esitys: Päätetään vuosikokousten ajankohdiksi 27.9 ja 11.10.  klo 17:30 lähtien.  
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

14. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 
Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
15. VUOSIJUHLATIREHTÖÖRIT 

Esitys: Päätetään avata kahden vuosijuhlatirehtöörin paikat syksyn vuosikokouksessa.        
Päätetään kummassa kokouksessa vuosijuhlatirehtöörit valitaan. 
Päätös: Päätettiin valita kaksi vuosijuhlatirehtööriä 27.9. vuosikokouksessa. Haku aukaistaan        
tällä viikolla. 
 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 
16.1. Ulkomaan pitkä 17.-24.8.2017 

Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman kulun. 
Meni yllättävän hyvin, miten järjestetään tulevaisuudessa? 
Järjestetäänkö ensi keväänä uudestaa, ongelmana on, että matkakohde ja         
matkatoimikunta pitäisi olla jo loka-marraskuussa 
Loogista järjestää joka vuosi kuin joka toinen, helpompi sponssimyynnissä 
Matkatoimikunta voitaisiin valita jo keväällä, tällöin sitoutuisivat yli vuodeksi 
Ulkkiksen vastuulle? 
Päätös: Päätettiin jatkaa keskustelua lisää sitten, kun UVP:n toimikunnan kokous on           
ollut. 
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16.2. MAIK-Varaslähtö 25.-27.8.2017 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman kulun. 
Meni mukavasti, jos vesi ongelmaa ei lasketa 
Oli paljon fukseja 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.3. Orientaatioviikko 4.-8.9.2017 
Esitys: Netta Maijala ja Tiiamari Tolonen tuovat tiedoksi tapahtumien kulun. 
Maistereilla meni hyvin, muutama tosi aktiivinen maisterifuksi, kivoja tyyppejä  
Kandifukseilla meni hyvin, melkeen kaikki sovittivat haalareita, moni on jo tilannut,           
fuksit ovat aktiivisia 
Gorsu toimi kivasti maanantaina, etkot menivät myös hyvin, Aalto Partyssa oli           
vähemmän jengiä kuin yleensä, tähän luultavasti vaikutti ajankohdan siirtäminen         
tiistailta perjantaille 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
17. TULEVAT TAPAHTUMAT 

17.1. Vanhojen mittareiden vierailu 15.9.2017 
Esitys: Päätetään ketkä menevät vierailulle edustamaan hallitusta  15.9. klo 10-12. 
Päätös: Päätettiin, että hallitusta menevät edustamaan Pinja Raitanen ja Liisa          
Mustonen. 

17.2. Viini & tapas -ilta 15.9.2017 
Esitys: Netta Maijala ja Tiiamari Tolonen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Fundista tulee 2 ihmistä paikalle, hallitus voi tulla auttelemaan ennen klo 16 
Kilta maksaa tilamaksun, Fundi kattaa muut kulut ja ottaa osallistumismaksut 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.3. Syyspäivän täräys 23.9.2017 
Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
107 ilmonnut 
Paljon opiskelijoita, aika vähän valmistuneita 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.4. Suuntautumissauna 2.10.2017 
Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Hyvällä mallilla, 5 eri sivuaineesta puhujia jotka eivät ole hallituksesta 
FB luonnos tehty 
Avataanko ilmo 
Päätös: Päätettiin, ettei tehdä tapahtumasta ilmoa, pelkkä Facebook-tapahtuma        
riittää. Juho Virtanen ja Netta Maijala tulevat esittelemään kauppiksen sivuaineen. 

17.5. Kampuskarkelot 3.10.2017 
Esitys: Päätetään Kampuskarkeloihin osallistumisesta. Hakemusten DL su 24.9. 
“Haemme tänä vuonna Kampuskarkeiloihin mukaan yhdistyksiä esittelemään       
toimintaansa, joko ständin tai rastin muodossa. Koska tapahtuma on tänä vuonna           
osana Aalto Wellbeing Weekiä, kriteerinä yhdistyksiltä olisi, että toiminta olisi          
hyvinvointiin liittyvää.” 
Päätös: Päätettiin ettei mennä Kampuskarkeloihin, sillä kukaan hallituksesta ei pääse          
paikalle. 
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17.6. PP-jono 
Esitys: Päätetään PP-jonon ajankohdasta Liisa Mustonen esityksen perusteella. 
6.10 on fundin reissu, siirretäänkö päivää? 12hlöä siellä reissussa 
Vaihtoehtona pe 29.9. 
Päätös: Päätettiin, että siirretään PP-jono perjantaille 29.9. 

17.7. Kolme Kovaa excua 
Esitys: Satu Räty ja Netta Maijala tuovat tiedoksi excujen tilanteen. Päätetään           
excujen markkinoinnista ja haalarimerkin tilaamisesta. 
Laitettaisiin haalarimerkki nyt firmalle, 3 eri FB tapahtumaa, mutta sama kuva tms            
josta tunnistaa että ne kuuluvat yhteen 
Päätös: Satu Räty hoitaa haalarimerkin eteenpäin firmalle ja tekee FB-tapahtumat. 

17.8. Lakinlaskijaisetkot 30.9.2017 
Esitys: Päätetään pidetäänkö Lakinlaskijaisetkot Kiltiksellä vai Ossinkulmassa. 
Päätös: Päätettiin pitää Lakinlaskijaisetkot vaihtelun vuoksi Ossinkulmassa. 

17.9. Nakkimarkkinat
Esitys: Päätetään pitää nakkimarkkinat maanantaina 23.10. 
Helpointa jos jokainen tekisi PP sliden siitä mitä tekee 
Päätös: Päätettiin, että aloitetaan nakkimarkkinat klo 17 maanantaina 23.10., 
valmistellaan kunnon kalvot eri hallitusviroista. 

17.10. ENG Practice Sitsit
Esitys: Tiiamari Tolonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Tapahtuu keskiviikkona, ulkkareille suunnattu tapahtuma, Hehe tulee lukkaroimaan, 
apua tarvitaan klo 15-18 
Päätös: Päätettiin, että Pinja Raitanen ja Liisa Mustonen tulevat auttamaan. 

 
18. TOIMARIHÄRPÄKE 

Esitys: Päätetään toimarihärpäkeen tilaamisesta Satu Rädyn ja Liisa Mustosen esityksen          
perusteella.  
Asia ei ole edennyt 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
19. KILLAN HAALARIMERKKI 

Esitys: Tilataan lisää haalarimerkkejä. Päätetään tilataanko samanlaisia haalarimerkkejä vai         
halutaanko mallia muuttaa.  
Päätös: Päätettiin tilata samanlaisia haalarimerkkejä kuin ennen noin 500 kpl, Ville AIkala            
hoitaa merkkien tilaamisen. 

 
20. RÄYHÄLIPPU 

Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi nykyisen räyhälipun tilanteen. Keskustellaan mahdollisen          
uuden räyhälipun tekemisestä. 
Nykyinen on vähän rikki, lipussa pitää olla joku sauva muuten ei mitään väliä 
Iida Seppälä haluaa tehdä uuden 
Päätös: Päätettiin, että Iida Seppälä tekee hallitukselle ensi tai seuraavaan kokoukseen mallit            
uudesta räyhälipusta. Esitysten perusteella päätetään lähdetäänkö tekemään uutta lippua. 
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21. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 
Esitys: Päätetään vuosijuhlaedustukset Vuorimieskillan 70. vuosijuhlaan (24.11.).       
Keskustellaan Diskonttauksen hallituskasasta. 
Ei periaatteessa saatu lupaa kasailla diskossa, voidaan toki liittyä prodekon jäseniksi ja            
mennä, keskusteltiin myös diskon sillikselle menemisestä 
Voidaan myös tehdä yhdessä jotain muuta kivaa 
VK 70: Ville 
Diskonttaus 51: Satu, Liisa 
Päätös: Päätettiin, että jos Diskonttauksen ilmo ei täyty, niin mennään kasailemaan           
hallituksen kanssa. Mikäli Diskonttaukseen ei päästä kasailemaan, tehdään yhdessä jotain          
muuta hauskaa. Valittiin Satu Räty ja Liisa Mustonen edustamaan hallitusta Diskonttaukseen,           
sekä Ville Aikala edustamaan Vuorimieskillan vuosijuhliin. 
 

22. HALLITUKSEN KUVA SEINÄLLE 
Esitys: Päätetään otetaanko uusi kuva ja missä, vai käytetäänkö jotai vanhaa kuvaa. 
Viron kuvat ehkä liian huonolaatuisia 
Päätös: Päätettiin, että Hanna Koskiahde selvittää riittääkö Virossa otettujen kuvien laatu, jos            
ei niin mietitään uudestaan missä ja minkälainen kuva otetaan. 

 
23. DIPOLIN KLONDYKE-TILAN KÄYTTÖ 

Esitys: Vastataan Dipolin Klondyke-tila kyselyyn. 
“Onko Otaniemessä vielä jokin tila, joka Aaltolaiselta opiskelijalta puuttuu? Tarvitaanko lisää           
askartelutiloja, seminaarisaleja tai mahdollisesti Crash Team Racing -mahdollisuus lounaan         
päätteeksi? Aalto yliopiston ylioppilaskunta AYY saa suunnitella Dipolin Klondyke-tilaan         
jäsentensä näköistä toimintaa. Haluamme saada ideoita siitä, millaiselle tilalle teidän          
mielestänne olisi tilausta!“ 
Kylän olohuone tyylinen tila jossa on kaikennäköistä tekniikkaa, keittiö, sohvia, pelejä ja            
sellaista 
Päätös: Vastattiin kyselyyn. 

 
24. VUODEN PROJEKTIT 

24.1. Montun kehittäminen  
Esitys:  Kuullaan Emilia Taskisen selvitys Montun kehittämisestä. 
Baaritiski on semi lopullinen, sitä olisi hyvä lakkailla aina välillä 
Mitä tehdään massiivisille hallituskuville, koitetaan pienentää A4 ja kaikille samat          
kehykset, vuodet näkyviin 
Päätös: Päätettiin, että Meri Ahokas ja Netta Maijala hoitavat vanhoista hallituskuvista           
uudet, pienemmät versiot kiltiksen seinälle. 

24.2. Laulukirjat 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi työryhmän tilanteen.  
Laulut on aika pitkälle selvillä 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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24.3. Hyvinvointityöryhmä 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi työryhmän tilanteen. 
Menee ihan ok, kyselypohja on tehty, Satu laittaa piakoin eteenpäin 
Kyselypalkinto? Viimeksi oli 50€ lahjakortti Stockmann/S-ryhmä 
Päätös: Päätettiin, että tänäkin vuonna kyselyyn osallistujien kesken arvotaan 50€          
Stockmann/S-ryhmä lahjakortti. 

 
25. JAOSTOKIERROS 

25.1. Opintojaosto 
25.1.1. Edarivaalit 

Esitys: Pinja Raitanen ja Emilia Taskinen tuovat tiedoksi edarivaalien         
tilanteen. Päätetään ehdokasrekrytoinnista.  
Ehdokkaat pitää lyödä lukkoon tämän kk lopussa, viimeksi tehtiin yksi FB           
päivitys asiasta 
Sähköposti/viikkotiedote tai fb julkaisu, erillinen lomake tai ilmo emilialle 
Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen rekryää vuosikurssista 1-2 henkilöä,         
ei mainosteta yksittäisiä ehdokkaita. 

25.1.2. ABI-diat 
Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi ABI-diojen tilanteen. 
Killan osalta valmiita, ensi viikolla RILin viimeinen dia. RILin tuki 40€/kerta 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

25.1.3. Aalto Bachelor’s Programme in Engineering Science 
Esitys: ENG aloittaa luultavasti syksyllä 2019 englanninkielisen       
kandiohjelman. Emilia Taskinen esittelee asiasta keskustellut asiat. 
Kandiohjelma ihmisille, jotka eivät pysty opiskelemaan suomeksi. Ohjelma        
käsittää kaikki teknilliset korkeakoulut, hieman enemmän SCI painotteinen 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

25.1.4. IDBM Tech 2018-2019 
Esitys: Uusi Aallon laajuinen maisteriohjelma, Emilia Taskinen kertoo lisää         
mitä asiasta on keskusteltu. 
On ollut ennen sivuaineena, ns. “tutaa artsivivahteella” 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

25.2. Fuksijaosto 
25.3. Muut jaostot 

25.3.1. Nordiskt Möte 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi NM:n tilanteen. 
Kukaan ei ole ilmoittautunut, MIL on antanut tähän 500€ rahaa 
Päätös: Päätettiin kysyä MIL:ltä voidaanko käyttää raha (500€) esimerkiksi         
kotimaan Puolipitkään. 

25.3.2. Noin viikon uutiset 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi Noin viikon uutisten tilanteen. 
Paikat menivät nopeasti muille, ollaan ilmottauduttu jonoon, ei ole kuulunut          
sen enempää 
Kirsti Mäenpää ehdotti että mentäisiin katsomaan Fyysikkospeksiä 
Päätös: Päätettiin, että Liisa Mustonen selvittää miten Fyysikkospeksiin saa         
lippuja, sekä milloin ilmoittautiminen sinne alkaa. 
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25.3.3. Haalaritoimikunta 

Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi haalaritoimikunnan tilanteen. 
Tänään oli ensimmäinen kokous, toimikunnassa n. 30 ihmistä 
Haalarisponssipaikkoja noin 10, kysellään jos myisivät laulukirjaan sponsseja 
Jos syyskuun loppuun mennessä kaikki on valmiina, laitetaan haalarit         
tilaukseen 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
26. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Syksyn kämppäkierros, doodlataan. 
Ensi kerralla vähemmän tapahtumia esityslistaan. 
Talent IT messut tulossa, päällekkäin PPn kanssa, Satu Räty ei pysty hoitamaan, joten             
päätettiin ettei mennä. 
Dipolin itsenäisyysjuhlan vapaaehtoistöihin ei ole tullut hakemuksia, Netta Maijala kysyy          
fukseilta haluavatko mennä töihin sinne. 

 
27. SEURAAVA KOKOUS 

Pidetään seuraava kokous 27.9. klo 18, heti vuosikokouksen jälkeen K1 rakennuksessa,           
huoneessa 317. 
 

28. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:22. 

 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Pinja Raitanen Meri Ahokas 
Puheenjohtaja Sihteeri 


