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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 19/2017 
Aika: 11.10.2017 klo 18 
Paikka: K1-rakennus huone 317, Otakaari 4, Espoo  
 
Paikalla: 
Pinja Raitanen 
Meri Ahokas  
Satu Räty  
Liisa Mustonen 
Hanna Koskiahde 
Netta Maijala  
Tiiamari Tolonen 
Iiro Vainikainen 
Iida Seppälä 
Emilia Taskinen (saapui kohdassa 11) 
Ville Aikala (saapui kohdassa 11) 
 
Poissa: 
Pekka Mattila  
Juho Virtanen  
 
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:46. 
 

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

 
3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet Iiro Vainikaiselle ja Iida Seppälälle. 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

- 18/2017 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Netta Maijala ja Tiiamari Tolonen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi toinen pöytäkirjantarkastajista. 
Päätös: Valittiin viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi Tiiamari Tolonen. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
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8. ILMOITUSASIAT  
Ei ilmoitusasioita. 

 
9. KUULUMISKIERROS 

Satu: Kiire on, muuten menee hyvin 
Meri: Hyvin menee, odotan powerpoint esitystä 
Iiro: Oispa motivaatiota 
Iida: Pää kipee, oispa enemmän aikaa ja motii 
Liisa: PP, koulu ja känni 
Tintti: Hengissä vielä 
Hanna: Ostin vahingossa lennot NYC:iin 
Netta: Elämä on kiireistä 
Pinja: Hyvin menee 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Yleiset raha-asiat 
Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen. 
Sponsseja tullut, menee aika vahvasti mutta isoja laskuja tulossa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 10.2. Hyväksyttävät laskut  
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

- Meri Ahokas, korvaustosite, PP-jonon ruoat, kiltistarjoilut 76,54€ 
- Satu Räty, korvaustosite, suuntautumissaunan tarjoilut 29,06€ 
- AYY, Avain sauna 250€ 
- AYY, Polin appro + Dipolin appro liput 670€ 
- Stockmann, Syyspäivän täräyksen ruuat 987,78€ 
- Aalto Cocktail ry, Syyspäivän täräys 180€ 
- Astiva Oy, Syyspäivän täräys 777,40€ 
- Helsingin yliopisto, fudissarja 167€ 
- Helsingin yliopisto, futsalsarja 135€ 
- Satu Räty, korvaustosite, exculahja Newsecille 15,98€ 
- Satu Räty, korvaustosite, exculahja Helsingin kaup.ympäristölle 15,98€ 
- Prodeko ry, edustuspaikka Diskonttaukseen  80€ 
- Netta Maijala, korvaustosite, Otatarhan ajokin tarvikkeita 26,45€ 
- Tiiamari Tolonen, korvaustosite, Syyspäivän täräys 12,50€ 
- Liisa Mustonen, korvaustosite, PT vujulahja 16,99€ 
- Liisa Mustonen, korvaustosite, PP härpäke 6,50€ 
- Liisa Mustonen, korvaustosite, Diskonttaus vujulahja 13,69€ 
- Helena Huhtinen, korvaustosite, Syyspäivän täräys 106,54€ 
- Helena Huhtinen, korvaustosite, ISOjen kesäpäivä 41,37€ 
- Helena Huhtinen, korvaustosite, Fuksigaalan tarjoilut 13,68€ 
- Hanna Koskiahde, korvaustosite, G-palaverin tarjoilut 8,03€ 
- Merkillinen.fi, Killan omat merkit 310,95€ 
- Merkillinen.fi, Kolme kovaa excua merkit 107,45€ 
- Fyysikkokilta ry, Fyysikkospeksi 148,50€ 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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10.3. Hankinnat killan kortilla 
Ei hankintoja. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi: 

- Jatta Lahtinen 
- Valtteri Nieminen 
- Roosa Nyberg 
- Joel Raikamo 
- Laura Strömberg 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
10.5. Budjetti 2017 

Esitys: Ville Aikala esittelee päivitetyn budjetin. Keskustellaan tuleeko budjettia         
päivittää PuoliPitkän osalta.  
Killan tuki PP:lle 1000€? Osallistujilta maksaisi silloin n. 40€ 
6790€ otettiin takkiin vujuista 
Päätös: Päätettiin, että kilta tukee PuolPitkää 1000€:lla. 

10.6. Lehtitilaus 
Esitys: Päätetään Ville Aikalan ehdotusten perusteella, mitä lehtiä kiltahuoneelle         
tilataan ja minkä lehtien tilaus lopetetaan. 
Tiede 6 kk, 39 euroa 4 ääntä 
Seiska 7 viikkoa,  20 euroa 0 ääntä 
Cosmo 6 kk, 29 euroa 7 ääntä 
HS kuukausiliite + hs digi 6 kk, 20,50  euroa 3 ääntä 
Suomen Kuvalehti 5 kk, 72 euroa 1 ääni 
Päätös: Päätettiin tilata kiltikselle Tiede ja Cosmo -lehdet. Ville Aikala hoitaa lehtien            
tilaamisen. 

 
11. TOIMARIHÄRPÄKE 

Esitys: Päätetään toimarihärpäkeen tilaamisesta Pinja Raitasen esityksen perusteella.  
Päätös: Päätettiin tilata toimarihärpäkkeitä 50kpl. Maksu härpäkkeestä peritään        
toimarisitsi-ilmoittautumisen yhteydessä. Jos toimarihärpäkkeitä jää yli, toimarit jotka eivät tule          
sitseille voivat ostaa ne. Valittiin  toimarihärpäkkeeseen musta logo ja kahva. 

 
12. RÄYHÄLIPPU 

Esitys: Iida Seppälä esittelee ehdotukset uudeksi räyhälipuksi. Päätetään uuden räyhälipun          
tekemisestä. 
Tekstiä 3 ääntä 
Ei tekstiä 5 ääntä 
raitoja 1 ääni 
ei raitoja 5 ääntä 
Päätös: Päätettiin, että uudessa räyhälipussa on lipun ulkoreunassa pinkki raita,          
Maanmittarikillan logo ilman ympyrää, ei tekstiä, ei raitoja kolmioihin. Lipun ompeleet tehdään            
hopealla langalla, lipun materiaaliksi valittiin laadukas kangas ja killan logo tehdään           
aplikoinnilla. Iida Seppälä miettii seuraavaan kokoukseen miten lippu kiinnitetään tankoon          
sekä tulisiko sitä kunnostaa jotenkin. Budjetiksi päätettiin noin 20€. 
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13. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 
Esitys: Päätetään edustajat Athenen vuosijuhliin (17.11.). 
Infoähky: Tintti, Pekka, Satu 
Päätös: Valittiin Athenen vuosijuhliin edustajiksi Tiiamari Tolonen ja Satu Räty. 

 
14. EDUSTAJISTOVAALIT 

Esitys: Päätetään miten Maanmittarikilta tukee vaaliliittojen ja ehdokkaiden markkinointia.  
Ollaan Luovassa arkkareiden ja IKn kanssa, voiko Luova markkinoida itseään meidän           
somessa? Tuettaisiinko sellaisia liittoja, joissa on mittareita ehdolla, saisivat mainostaa ig:ssä           
tai/ja FB:ssä? 
Päätös: Päätettiin, että kilta muistuttaa jäsenistöä äänestämisestä. Vaaliliitot, joilla on          
mittareita listoilla annetaan mahdollisuus jakaa tiedotuksia viikkotiedotteessa ja killan         
instagram tilillä sekä voivat järjestää kahvituksia kiltahuoneella. 
 

15. ULKOMAAN PITKÄ  
15.1. Ulkomaan pitkä 2017 

Esitys: Käydään Ulkomaan pitkän matkamuistio läpi. Pinja Raitanen, Emilia Taskinen,          
Liisa Mustonen ja Satu Räty kertovat Ulkomaan pitkän sujumisesta.  
Tehtiin aika nopeasti, alkuvuoden aikana kaikki oli kasassa, oli aika työläs tekijöille ja             
sponssit sovittiin hieman myöhässä 
n. 90% lähtisi uudestaan mukaan 
Matkakohde toimi hyvin 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.2. Ulkomaan pitkä 2018 
Esitys: Päätetään Ulkomaan pitkän 2018 järjestämisestä. Ulkomaan pitkän 2017         
järjestäjien kanssa on päädytty esittämään mallia, jossa Ulkomaan pitkän         
järjestämiseen valitaan ydinryhmä mahdollisimman pian. Ydinryhmä päättäisi matkan        
ajankohdan, kohteen ja valmistelee jo alustavat markkinointimateriaalit. Ydinryhmä        
täydentää myöhemmin ryhmää muilla osaanottajilla, joiden kanssa matkaan        
lähdetään.  
Ensimmäisessä kokouksessa oli paljon ihmisiä paikalla, joten matkakohteen ja -ajan          
sopiminen oli hankalaa 
Keskusteltiin ydinryhmästä, joka päättäisi kohteen ja ajan ja keräisi ympärilleen muut           
matkalle lähtijät 
Sponssitulojen takia kohde, aika ja markkinointimateriaalit pitäisi olla valmiina         
marraskuun lopulla 
UVP toimarivirka ensivuoden vaali- tai vuosikokouksessa? 
Päätös: Päätettiin laittaa Ulkomaan pitkän (2018) ydinryhmän haku käyntiin.         
Seuraavassa hallituksen kokouksessa ydinryhmään valitaan hakeneista 3-5 henkilöä.        
Valintakriteerit ovat sitoutuminen ja käytettävissä oleva aika. Pinja Raitanen tekee          
hakupohjan, jota Satu Räty, Emilia Taskinen ja Liisa Mustonen kommentoivat.          
Hakemukset lähetetään hallituksen sähköpostilistalle. 
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16. LINJAPAPERI TEEKKARIKULTTUURISTA 
Esitys: Päätetään miten hallitus muodostaa kannan asiakirjaan “Linjapaperi        
teekkarikultuurista”  
Keskusteltiin linjapaperista, sekä hallituksen kannasta asiaan. Päädyttiin siihen, että         
Teekkarijaostolla ei saisi olla kaikki päätösvalta, vaan jollain sellaisella ryhmällä joka on            
demokraattisesti valittu. Tällä hetkellä teekkareilla ei kuitenkaan ole edustajistoa AYY:llä,          
joten Teekkarijaosto voisi suunnitella ja pohtia, mutta joku muu elin päättäisi lopulta asioista. 
Päätös: Päätettiin, että Liisa Mustonen, Emilia Taskinen ja Netta Maijala, jos pääsee,            
menevät edustamaan kiltaa keskusteluun linjapaperista. 
 

17. VAALIKOKOUS 
17.1. Vaalikokouksen järjestäminen 

Esitys: Päätetään järjestää vaalikokous 13.11.2017 klo 17 alkaen Urban Millillä          
osoitteessa Betonimiehenkuja 3, 02150, Espoo.  
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

17.2. Vaalikokouksen käytännön järjestelyt 
Esitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii Pinja Raitanen, sihteerinä Tiiamari        
Tolonen, ääntenlaskijoina Emilia Taskinen ja Satu Räty, kulkua valvoo Ville Aikala. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
18. VUODEN PROJEKTIT 

18.1. Montun kehittäminen  
Esitys: Meri Ahokas ja Hanna Koskiahde tuovat tiedoksi vanhojen hallituskuvien          
uusien versioiden tilanteen. Emilia Taskinen tuo tiedoksi baaritiskin etulevyn         
rakentamisen tilanteen.  
Kuvia ei vielä ole otettu, Hanna saa kohta viime vuoden kuvan. 
Baaritiski ei ole edennyt. 
Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen kontaktoi Pyry Haahtelaa baaritiskin         
etulevystä. 

18.2. Laulukirjat 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi työryhmän tilanteen.  
Ensi viikolla kokous. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.3. Hyvinvointityöryhmä 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi työryhmän tilanteen. 
Ei ole ollut kokousta hetkeen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

19. JAOSTOKIERROS 
19.1. Opintojaosto 

19.1.1. School of Engineering white board project 
Esitys: Pinja Raitanen kertoo projektista. 
Koulu tekee markkinointiin tussitauluvideoita ja kaipaavat kiltalaisia       
ideoimaan tämän syksyn aikana 
24.10. on ensimmäinen kokous, tapaamisia yhteensä kolme kappaletta. 
Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen menee ideoimaan. 
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19.1.2. Koulutus kaksivuotiseen lukuvuosisuunnitteluun 
Esitys: Emilia Taskinen kertoo koulutuksessa käydyt asiat. 
Oodissa pitäisi olla kurssikuvaukset niin, että ne olisivat 2 vuotta voimassa. 
MyCoursesissa voisi olla tarkempaa tietoa, määriteltyjen rajojen sisällä. 
Infolla kilta kokosi alumneilta mielipiteitä ja annettiin eteenpäin jollekin         
laitoksen johtajalle → tällä voisi aktivoida alumnitoimintaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2. Fuksijaosto 
19.2.1. Haalaritilaus 

Esitys: Netta Maijala kertoo tilauksen tilanteesta. 
Haalarit on tilattu, ja ensimmäinen koevedos tuli, kaksi logoa ei mennyt ihan            
nappiin. 
Haalarit eivät välttämättä sitten ehdikään kuun loppuun, toivotaan parasta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2.2. Fuksicruise 
Esitys: Netta Maijala kertoo tapahtuman tilanteesta. 
Haalarimerkit tilattu, lasku jaetaan kiltojen kesken tasan. Tapahtumaan on         
paljon ilmoittautuneita. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3. Muut jaostot 
19.3.1. Geometres 3/2017 

Esitys: Hanna Koskiahde kertoo lehden tilanteesta. 
G lähtee painoon kohta, tulee kiire seuraavan kanssa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3.2. Polin appro 
Esitys: Liisa Mustonen kertoo järjestelyjen tilanteesta. 
Liput saadaan ensi viikolla, pitää sopia lippujen jakamishetki. Lähtöajat ovat          
17:20 ja 17:40. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3.3. Fyysikkospeksi 
Esitys: Liisa Mustonen kertoo järjestelyjen tilanteesta. 
11 henkilöä lähtee mukaan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3.4. Anna sen soida-yleisöksi 
Esitys: Liisa Mustonen kertoo järjestelyjen tilanteesta. 
Liisa on ainut ilmonnut, ei välttämättä mennä kun sillä viikolla on muutakin            
tapahtumaa. 
Päätös: Päätettiin, ettei mennä Anna sen soida -yleisöksi. 
 

20. TULEVAT TAPAHTUMAT 
20.1. Kolme Kovaa excua 

Esitys: Satu Räty ja Netta Maijala tuovat tiedoksi excujen tilanteen.  
Huomenna eka, eli Newsec-excu, seuraava heti ensi viikolla, hyvältä näyttää. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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20.2. Yritysbrunssi 20.10.2017 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Hyvin menee, firmalistaus varmistuu perjantain jälkeen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.3. Nakkimarkkinat 23.10.2017 
Esitys: Keskustellaan nakkimarkkinoista sekä päätetään hallitus- ja       
toimihenkilövirkojen esittelemisestä.  
Tehdään Powerpoint slidet, jokainen tekee yhden (1) sliden omasta virastaan; risut ja            
ruusut 
Miten toimarivirat? 
ISOvastaava, apuIE, lukkarit, yrityssuhdesihteeri, kiltavastaavat 
Jokainen puhuu omista toimareistaan tai pyytää esittelemään 
Jokainen katsoo nettisivujen oman tekstinsä ja alaistensa kuntoon 
Päätös: Päätettiin, että jokainen tekee omasta virastaan sekä omien jaostojen          
toimihenkilöistä powerpoint slidet, jossa esittelee viran keskeisimmät asiat. Kaikki         
katsovat nettisivuilta omat osionsa kuntoon. 

20.4. Tenttiviikon kiva 1 28.10.2017 
Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tenttiviikon kivan tilanteen. 
Ei ole vielä edennyt, FB tapahtuman voisi tehdä, Elisa olohuone varattu. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.5. Mittarikierros 28.10.2017 
Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi Mittarikierroksen tilanteen. 
Helena laittaa rastikyselyä, tarvitaan kiertelijöitä, hallitus ei pidä muuta rastia, kuin           
OK20. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.6. PP 1.-3.11.2017 
Esitys: Satu Räty ja Liisa Mustonen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Edistyy, hyvällä mallilla. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.7. Pikkujoulut 30.11.2017 
Esitys: Päätetään pikkujoulujen tila.  
Päätös: Päätettiin järjestetään pikkujoulut Albergassa, jos se on vapaana. 

 
21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Puheenjohtaja muistutti hallitusta siitä, että miettikää mitä puhutte tulevasta vaalikokouksesta          
ja vuoden 2018 hallituksesta, ketään ei ole vielä valittu mihinkään virkaan. 

 
22. SEURAAVA KOKOUS 

Tiistaina 24.10. klo 18. 
 

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Pinja Raitanen Meri Ahokas 
Puheenjohtaja Sihteeri 


