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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 20/2017 
Aika: 24.10.2017 klo 18 
Paikka: Maarintalon neuvottelutila, Sähkömiehentie 3, Espoo 
 
Paikalla: 
Pinja Raitanen 
Meri Ahokas  
Satu Räty  
Netta Maijala  
Tiiamari Tolonen 
Emilia Taskinen  
Pekka Mattila  
Juho Virtanen  
Oskar Niemenoja (poistui kohdassa 14) 
Liisa Mustonen 
Ville Aikala  
 
Poissa: 
Hanna Koskiahde 
 
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. 
 

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

 
3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Oskar Niemenojalle. 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

- 19/2017 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pinja Raitanen ja Juho Virtanen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi toinen pöytäkirjantarkastajista. 
Päätös: Valittiin viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittajaksi Juho Virtanen. 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
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8. ILMOITUSASIAT  
Oskar kertoi AYY:n kuulumiset:  

- Hyvää kuuluu 
- Edustajistovaalit lähtevät kohta käyntiin, vapaaehtoishaut ovat nyt auki,        

opiskelijakeskus on saanut hankesuunnittelijan 
- Teekkarilinjapaperista on jätetty keskustelunaloite 
- Aallon opiskelijoiden hyvinvointia halutaan parantaa ja Aalto on ottanut tämän asian           

vakavasti 
Pekka: 6:30 power hour PP aamuna 

 
9. KUULUMISKIERROS 

Liisa: Hyvää kuuluu, osti makuualustan PPlle, kaikki vaalit jännittää 
Meri: Menee hyvin, ahdistaa 
Ville: Hyvin 
Osku: Sika hyvin 
Sepi: Killan negatiivisimpana ihmisenä pitää sanoa että, elämä on p*rseestä 
Emilia: Ei kummempia 
Satu: PP innostaa, gradu melkeen valmis 
Tintti: Ahdistaa, kiire, metro ei oo vieläkään valmis, harmi 
Netta: P*skemminkin vois mennä, ei ees v*tuta vaikka luulis, koska haalarit on myöhässä 
Pekka: **pitkä hiljaisuus** huumori on syvällä perseessä 
Pintza: Migreeni, olo vaihtelee oksetuksesta pyörrytykseen, rauhallinen kokous pliis 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Yleiset raha-asiat 
Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen. 
Ihan hyvin menee, aika paljon rahaa tilillä 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 10.2. Hyväksyttävät laskut  
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

- Satu Räty, korvaustosite, exculahja YIT:lle 15,98€ 
- Satu Räty, PP:n exculahjat ja palkinnot 120,80€ 
- Emilia Taskinen, korvaustosite, suuntautumissaunan ja 

nakkimarkkinoiden tarjoilut 34,40€ 
- Tiiamari Tolonen, korvaustosite, yritysbrunssin ja syyspäivän 

täräyksen tarjoilut 33,35€ 
- Klarna Bank Ab, Syyspäiväntäräys sälää

58,14€ 
- Klarna Bank Ab, Syyspäiväntäräys sälää 105,75€ 
- AYY, OK 20 pieni puoli, Mittarikierros 100€ 
- AYY, Vaasankatu, YIT jatkot 130€ 
- Bookcover, G:n lasku 515€ 
- HD-Group Oy, Haalarit 5 038€ 

Päätös: Hyväksyttiin yllä olevat laskut maksettavaksi, pois lukien haalareiden maksu          
mitä vielä selvitellään. 

10.3. Hankinnat killan kortilla 
Ei hankintoja. 
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10.4. Uudet jäsenet 

Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi: 
- Paula Mitikka 
- Linda Toivonen 
- Juho Tuomi 
- Atte Heikkilä 
- Niko von Flittner 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Ville Aikala muokkaa nettisivuille tarkemman kuvauksen         
siitä, milloin henkilö on hyväksytty killan jäseneksi. 

10.5. Killan tuki PP:lle 
Esitys: Satu Räty ja Liisa Mustonen pyytävät 250€ lisätukea PP:lle jo annetun 1000€             
lisäksi. 
Siirretään rahaa kiltahuoneen kehittämisestä PP:lle 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.6. Lehtitilaus 
Esitys: Ville Aikala kertoo lehtitilauksen tilanteen. 
Tilattu, tilaajalahjat myös 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
11. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 

Esitys: Päätetään edustajat Automaatio- ja systeemitekniikan killan vuosijuhliin (1.12.) sekä          
Arkkitehtikillan vuosijuhliin (5.12.). 
Stimulaatio XIX: Pekka, Sepi, Netta 
Wähäjoulu 109: Emilia, Netta, Satu 
Päätös: Päätettiin Pekka Mattila ja Juho Virtanen edustamaan Stimulaatioon, sekä Emilia           
Taskinen ja Netta Maijala edustamaan Wähäjouluun. 

 
12. ULKOMAAN PITKÄ 2018 

Esitys: Päätetään UVP 2018 ydinryhmä. 
Ennakkoilmoittautuneet: Janne Olin, Iiro Luoma, Iiro Vainikainen, Arttu Mäenpää 
Päätös: Valittiin UVP 2018 ydinryhmään kaikki ennakkoilmoittautuneet. Infotaan hakijoita heti          
kokouksen jälkeen. Pinja Raitanen, Satu Räty ja ydinryhmä näkevät mahdollisimman pian ja            
keskustelevat kommunikoinnista vanhan ja uuden hallituksen kanssa. 
 

13. NM 2018 
Esitys: Pinja Raitanen kertoo palaverista, joka on pidetty Poligonin ja Rakennusinsinöörikillan           
kanssa. Päätetään killan roolista NM 2018 järjestämisessä.  
Kaikki 3 järjestää, jonkun pitää olla vastuussa (sovitaan vasta kun uudet hallitukset on valittu) 
Yrpät aloittaa jo nyt kommunikoinnin 
Menisin hyvin ulkkiksen vastuulle ensi vuonna, on hyvät testamentit siitä, miten viimeksi            
järkättiin NM Suomessa 
Päätös: Päätettiin, että kaikki kolme, Poligon, Rakennusinsinöörikilta ja Maanmittarikilta,         
järjestävät ensi vuonna NM:n. 
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14. NUORTEN MAANMITTAUSPÄIVÄT 

Esitys: Päätetään killan roolista Nuorten Maanmittauspäivillä. 
21.-23.3.2018 
Menisi hyvin ysville mutta vujut työllistää, sopisi hyvin ulkkikselle 
Pitäisi tehdä yhteistyötä AMK:n kanssa ja hankkia pari puhujaa, MIL maksaa kaiken 
Voisi markkinoida excuna 
Päätös: Päätettiin, ettei lähdetä mukaan. 
 

15. HALLITUKSEN JOULUKORTTI 
Esitys: Päätetään hallituksen joulukortista. 
Tapana on ollut että hallitus tekee joulukortin joka lähetetään kaikille killoille ja            
opetushenkilökunnalle 
Hanna sanoi että voi tehdä sitten kun G on valmis 
Luokkakuvasta joulukortti 
Päätös: Päätettiin antaa Hanna Koskiahteelle aika vapaat kädet joulukortin tekemiseen. Olisi           
hyvä, jos joulukortit saataisiin viimeistään joulukuun puolessa välissä matkaan. 

 
16. HALLITUKSEN YHTEINEN TESTAMENTTI 

Esitys: Keskustellaan siitä, pitäisikö nykyisen hallituksen tehdä yhteinen testamentti         
seuraavalle hallitukselle. Testamenttiin voitaisiin koota vuoden aikana järjestettävät        
tapahtumat, sekä sen miten ne toimivat tänä vuonna. 
Tarkoituksena ei ole yhdistää kaikkien virkojen testamentteja yhdeksi 
Voisi kirjoittaa miten meni vuosi, listattaisiin tapahtumat ja voisi kirjoittaa miten ne menivät,             
mitkä tapahtumat yleensä järjestetään ja missä on liikkumavaraa 
Päätös: Päätettiin, että Pinja Raitanen tekee pohjan, kaikki täydentävät ja käsitellään vielä            
tämän vuoden puolella jossain kokouksessa läpi. 

 
17. VUODEN PROJEKTIT 

17.1. Montun kehittäminen  
Esitys: Meri Ahokas ja Hanna Koskiahde tuovat tiedoksi vanhojen hallituskuvien          
uusien versioiden tilanteen. Emilia Taskinen tuo tiedoksi baaritiskin etulevyn         
rakentamisen tilanteen.  
Kuvat on otettu, ei vielä lähetetty eteenpäin 
Baaritiski ei ole edennyt 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.2. Laulukirjat 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi työryhmän tilanteen.  
Viime viikolla oli tapaaminen, tämän vuoden puolella yritetään päättää laulut lukkoon 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.3. Hyvinvointityöryhmä 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi työryhmän tilanteen. 
Kysely laitettu eteenpäin viime viikolla, 86 vastausta tullut, joten hyvin tullut           
vastauksia 
On herättänyt keskustelua, esimerkiksi Jodelissa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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18. JAOSTOKIERROS 

18.1. Opintojaosto 
18.1.1. RYMin kandisivuaine 

Esitys: Keskustellaan RYMin kandisivuaineesta, pitäisikö sitä uudistaa ja        
miten asian kanssa edetään. 
Siihen on valittu aika huonoja kursseja 
Pitäisikö ottaa yhteyttä laitokseen, menee varmaankin ensi vuoden puolelle         
tulevalle opintomestarille 
Emilia voisi selvittää kuka tästä vastaa ja onko sitä mahdollista muokata 
Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen selvittää kuka RYM:n        
kandisivuaineesta vastaa ja onko sitä mahdollista muokata. 

18.2. Fuksijaosto 
18.2.1. Haalaritilaus 

Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi haalareiden tilanteen. 
Myöhässä ovat ja ilmoittivat aika myöhään etteivät ehdi tälle viikolle 
Jotain hallituksesta voisi tulla auttelemaan sitten kun niitä jaetaan 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.2.2. Fuksicruise 
Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi Fuksicruisen tilanteen. 
Fukseille lähetetään kohta laskutiedot 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.2.3.  MK-Prodekopöhinä 
Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi asian. 
Mitä meidän killat voisivat tehdä yhdessä, kun on aika paljon hommia mitä            
tehdään yhdessä 
Fukseille suunnattu tapahtuma luultavasti helmikuussa  
Pöyry mukaan? 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.3. Muut jaostot 
18.3.1. Hallituksen joulukalenteri 

Esitys: Päätetään millainen joulukalenteri tehdään. Esimerkiksi telgramiin       
stickerpacki. 
Jotain konkreettista kiltikselle, tai molemmat stickerpacki ja kiltisjoulukalenteri 
Päätös: Päätettiin, että kiltikselle tehdään 24 kirjekuorta, sisälle laitetaan kuva          
stickeristä ja jotain muuta hauskaa. Emilia Taskinen ja Liisa Mustonen          
miettivät ensi tai sitä seuraavaan kokoukseen 24 jotain hauskaa juttua mitä           
kuorissa voisi olla. Askartelubudjetti on 30€. Tehdään       
joulukalenteristickerpack, jonne lisätään joka päivä uusi stickeri, Meri Ahokas         
hoitaa. 

 
19. MENNEET TAPAHTUMAT 

19.1. Yritysbrunssi 20.10.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuma kulun. 
Meni kivasti, oli hyvin firmoja ja opiskelijoita, ensi vuonna ajankohtaa voisi miettiä            
paremmin 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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19.2. Nakkimarkkinat 23.10.2017 

Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman kulun.  
Voisi yhdistää johonkin muuhun tapahtumaan ensi vuonna, oli ihan hyvin porukkaa           
kuitenkin 
Haalarigaalaan uusi esitys toimarinakeista ?  
Päätös: Päätettiin, että Pekka Mattila, Meri Ahokas ja Liisa Mustonen esittelevät           
haalarigaalassa hallitus- ja toimarinkait, käytetään samoja kalvoja. 
 

20. TULEVAT TAPAHTUMAT 
20.1. Tenttiviikon kiva 1 28.10.2017 

Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tenttiviikon kivan tilanteen. 
Liisa laittaa Facebookiin kyselyä, mikä sarja katsotaan, tapahtuman budjetti on 30€ 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.2. Mittarikierros 28.10.2017 
Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi Mittarikierroksen tilanteen. Päätetään        
mittarikierroksen työvuorot. 
Helena hoitaa, 8 rastia tulossa 
Päätös: Päätettiin jakaa työvuorot myöhemmin. 

20.3. YIT-excursio (MK-IK-KIK) 30.10.2017 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi excursion tilanteen. 
Edistyy, kaikki paikat on mennyt 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.4. Kiltisventures: Aalto-pari edition 30.10.2017 
Esitys: Keskustellaan lähteekö hallituksesta joku edustamaan kiltikselle. 
Päätös: Päätettiin, että Netta Maijala, Liisa Mustonen ja Juho Virtanen menevät           
kiltikselle esittelemään sitä. 

20.5. PP 1.-3.11.2017 
Esitys: Satu Räty ja Liisa Mustonen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
Hyvällä mallilla on, tarvitaan kamojen kantajia 
Päätös: Päätettiin, että Juho Virtanen tuo beerpong-pöydän ja -mukit, Ville Aikala tuo            
mökämasiinan, Pinja Raitanen tuo lautapelit kiltikseltä. Satu Räty ja Liisa Mustonen           
keskustelevat ja hoitavat bussikaljat Pekka Mattilan ja Juho Virtasen kanssa. 

20.6. Vaalit 13.11.2017 
Esitys: Päätetään lähetetäänkö vaalikysymykset myös toimarivirkaan hakeneille. 
Hyvin jengi hakenut, toimarit saisivat halutessaan esittelyt nettisivuille 
Päätös: Päätettiin pyytää esittelyt pyydetään hallitukseen ja ISO-vastaavaksi        
hakevilta. 

20.7. FCG-excursio 16.11.2017 
Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi excursion tilanteen. 
Ylihuomenna aukeaa ilmo 40 paikkaa 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.8. Sushi-ilta 28.11.2017 
Esitys: Tiiamari Tolonen tuo tiedoksi tapahtuman kulun. 
Tehdään sushia ja juodaan valkkaria, tarvitaan lisää sushimattoja 
Ei olla mitään mestareita, mutta opetellaan 
Pitää vähän laskeskella paljonko laitetaan tapahtumalle hintaa 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
20.9. YIT:n dippatyöaamiainen (MK-IK-KIK) 21.11.2017 

Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. 
YIT kutsuu Lilla Robertsiin syömään aamupalaa 20 opiskelijaa, jotka mahdollisesti          
aloittaisivat dippatyön tekemisen ensi syksynä 
FB-tapahtuma tulee, pitää ilmoittaa etukäteen 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.10. Pikkujoulut 30.11.2017 
Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen.  
Pidetään Atlantinkadulla, on aika pieni mutta eiköhän selvitä 
Tila on varattuna klo 16-23 
Klo 17 Aloitetaan pikkujoulut 
Klo 19 Lahjojenjako, Liisa on joulupukki 
Klo 20 Uuden hallituksen esittely + vuoden yrittäjä ja Äljöttelykisan voittaja jossain            
välissä 
Klo 21 Vallanvaihto 
Drinkit 
Päätös: Päätettiin, että ensi kokoukseen mennessä kaikki ovat päättäneet omat          
drinkinsä. Juho Virtanen ja Pekka Mattila katsovat mitä pulloja varastolla on. 

 
21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Pepu, kaikki huutelee mutta kukaan ei osta lippuja, kerran kuussa voisi toimia. 
 

22. SEURAAVA KOKOUS 
Tiistaina 7.11. klo 17. 
 

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:01. 

 
 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Pinja Raitanen Meri Ahokas 
Puheenjohtaja Sihteeri 


