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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 8/2018 
Aika: 23.3.2018 klo 13:00 
Paikka: Seminaarisali 149, Otakaari 4, 02150 Espoo 
 
Paikalla: 
Meri Ahokas 
Janne Olin 
Silja Jousi - Poistui kohdassa 14. 
Veera Lehto 
Tommi Alajoki 
Iiro Vainikainen 
Ville Alasalmi 
Juho Virtanen 
Anni Kolehmainen 
Julianna Porkka 
 
Poissa: 
Laura Tuomainen 
Helena Huhtinen 
Ilmari Talvitie 
Netta Maijala 
Tiiamari Tolonen 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:06. 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus seuraaville henkilöille: 
Anni Kolehmainen 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
- 7/2018 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
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Esitys: Valitaan Iiro Vainikainen ja Julianna Porkka pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan Julianna Porkka kirjoittamaan tiivistelmä viikkotiedotteeseen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
8. ILMOITUSASIAT 

Ei ilmoitusasioita. 
 

9. KUULUMISKIERROS 
Veera: Eilistä koomaa jäljellä 
Iiro: Joo 
Tommi: V*tun hyvin menee 
Ville: Ihan hyvin menee, kiitos kysymystä 
Juho: Tänää tulee olee freaky friday. 
Meri: Mulki menee iha hyvin, vaik kouluu en oo tehnykkää. 
Julianna: Hyvin menee, muna suussa 
Anni: Ihanaa olla täällä, ihania suklaamunia, ihanaa että kaikki on positiivisia. 
Janne: Onneks on nuori ja ferrettou 
Silja: Oli kivaa saunoa brittien kanssa ja tänään Lontooseen 
 

10. RAHA-ASIAT 
10.1. Hyväksyttävät laskut 

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 
Koneinsinöörikilta, hallitusesitteiden painatus, 4,86 € 
Bookcover, Geometreksen 1/2018 painatus, 365,00 € 
Aalto Beer Pong ry, pöytävuokra, 60,00 € 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Kevätsitsien tilavuokra, 180,00 € 
Tapahtumakeskus Kosken Ranta Oy, vuosijuhlien illallispaketti, 17 257,38 € 
Akystic ry, esiintyminen vuosijuhlien jatkoilla, 500,00 € 
Henriikka Rinne, esiintyminen vuosijuhlilla, 400,00 € 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, pakettiauton vuokraus vuosijuhlille, 57,00 € 
Rakennusinsinöörikilta ry, vuosijuhlien illalliskortit, 160,00 € 
Karkkilan Painopalvelu Oy, tarroja vuosijuhlille, 111,60 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat korvaustositteet maksettavaksi: 
Anni Kolehmainen, maitoa kiltikselle, 8,43 € 
Henri Heilala, KY:n vuosijuhlalahja, 16,69 € 
Janne Olin, Astianpesuainetta monttuun, 2,38 € 
Janne Olin, Montun syntymäpäivien tarjoilut, 60,81 € 
Heikki Salko, Mittarilaulukilpailun pokaalin kaiverrus, 16,80 € 
Aino Ruohola, vujutarvikkeita ja pakettiauton vuokraus ja tankkaus, 260,80 € 
Olli Erkkilä, Tarjoiluja Montun synttäreille, 85,60 € 
Juho Virtanen, PJK vuosijuhlalahja 14,24 € 
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Juho Virtanen, Puunjalostajakillan vuosijuhlaedustus 50 € 
Hanna Koskiahde, vuosijuhlatarvikkeita, 167,00 € 
Hanna Koskiahde, ruokaa vuosijuhlille ja vuosijuhlatarvikkeita, 190,70 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Killan kortilla tehdyt hankinnat 
Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tehdyt hankinnat: 
2.3.2018, Alepa Otaniemi, kokoustarjoilut 18,64 € 
8.3.2018, Alepa Otaniemi, kokoustarjoilut 4,83 € 
8.3.2018, Alepa Otaniemi, Geometreksen kokoustarjoilut 8,23 € 
13.3.2018, Clas Ohlson, kunniakirjan kehykset 9,99 € 
16.3.2018, Suomalainen Kirjakauppa, kirjekuoret vujuille 1,95 € 
16.3.2018, K-Citymarket Leppävaara, ruokaa vujuille, 389,21 € 
19.3.2018, Heinon Tukku, ruokaa vujuille, 265,31 € 
19.3.2018, Heinon Tukku, ruokaa vujuille, 587,24 € 
19.3.2018, Heinon Tukku, ruokaa vujuille, 557,92 € 
19.3.2018, Heinon Tukku, ruokaa vujuille, 207,10 € 
19.3.2018, Alepa Otaniemi, leivinpaperia vujuille, 3,10 € 
19.3.2018, Prisma Sello, ruokaa vujuille, 131,88 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maanmittarikillan jäseniksi: 
Emma Savela 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
11. LUOVAN KUULUMISET 

Esitys: Anni Kolehmainen kertoo LUOVA:n kuulumisia: Anni on edustajistoryhmä LUOVA:n ja  
Maanmittarikillan välinen yhdyshenkilö.  

 
LUOVA pyrkii järjestämään MK:lle ja IK:lle kahvihetket, joissa kerrotaan  
opiskelijakeskushankkeesta. Tilaisuuksien tarkoituksena on kerätä mielipiteitä ja ideoita  
hanketta varten. LUOVA:n toimijat ovat ehdottaneet, että LUOVA järjestää yhden tilaisuuden  
MK:n kiltahuoneella ja yhden IK:n kiltahuoneella. 

 
Kahvitteluihin kuuluu LUOVA:n edustajien pitämä esitys opiskelijakeskushankkeesta ja pieni  
workshop samasta aiheesta. Tapahtumia järjestettäessä on varauduttava siihen, että kiltojen  
rivijäseniä on vaikea saada osallistumaan tapahtumaan, joten mielipiteiden ja ideoiden  
keräämistä varten on harkittu myös kyselyn kehittämistä. 

 
Anni Kolehmainen tiedusteli, onko killalla aikomusta ohjata rahaa edustajistotoimintaan niin,  
että Maanmittarikillan edaattorit voisivat parantaa kiltalaisten tietoisuutta edustajiston  
toiminnasta. 

 
Päätös: Pyritään sopimaan IK:n kanssa sopivat päivät kahvituksia varten. Pyritään  
budjetoimaan rahaa killan edaattorien toimintaan viimeistään vuonna 2019. Rahoituksen  
budjetointi tulee toteuttaa niin, että kaikki edustajistoryhmät, joissa on maanmittareita, saavat  
tasavertaisen mahdollisuuden hakea rahoitusta toimintaansa. Hallitus voi tapauskohtaisesti  
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harkita rahoituksen myöntämistä edaattorien toimintaan käynnissä olevana hallituskautena.  
Sopivia rahoituksen kohteita ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat, jotka parantavat  
Maanmittarikillan jäsenten tietoisuutta edustajiston toiminnasta. 

 
12. HALLITUSVIRKOJEN ESITTELYKIERROS 

Esitys: Hallituksen jäsenet kertovat vuorollaan omista vastuutehtävistään: 
Helena: Opintomestarin hommiin kuuluu kiitettävissä määrin eri kokouksissa istumista ja          
sähköpostien pyörittämistä. Tänä vuonna on mielenkiintoisia ja merkittäviä asioita tapetilla          
esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiin ja sisäänpääsykriteereihin liittyen ja yritän tehdä         
parhaani Maanmittarikillan hyväksi. Myös alumnitoiminnan kehittäminen alumnivastaavien ja        
puheenjohtajan kanssa kuuluu tehtäviin. 
 
Julianna: Ulkkis järjestää hupiexcuja kuten Aatu, Hesarin appro, Pikkulaskiainen ja PP sekä            
pitää huolta killan suhteista muiden järjestöjen kanssa. IGSM ja NM kuuluvat myös ulkkiksen             
hommiin. IGSM on tosin kandiuudistuksen jälkeen siirtynyt enemmän IK:n ja Poligonin           
vastuulle. Nykyään ulkkis järjestää myös liikuntatapahtumia yhdessä liikuntavastaavan        
kanssa. 
 
Silja: Hoidan killan raha-asioita. Työnkuva on pääasiassa laskujen maksamista ja          
lähettämistä. Aikamoinen työmaa tää on. Vie yllättävän paljon aikaa.  
 
Veera: IE järjestää sitsit. Eniten aikaa kuluu itse sitsien järjestämiseen ja siivoiluun.            
Ajattelutyötä tarvitsee sitsien ideointiin. Joka päivä ei tarvitse tehdä jotain, vaan hommat ovat             
yleensä 1 - 2 päivän puristuksia. 
 
Iiro: Tällä hetkellä ei ole vielä paljoa hommia, syksyllä lähtee. Käytännössä tulevien            
maisterien ja vaihto-opiskelijoiden auttamista ja tapahtumien järjestämistä. Suuri osa         
hommista tehdään yhdessä IK:n ja KIK:in kanssa KV-vastaavien kanssa. Hommat selviää           
varmaan syksyllä. 
 
Tommi: Suurin osa ajasta menee sähköpostia tuijottaessa. Tiedottaja kasaa ja lähettää           
viikkotiedotteen. Tällä hetkellä koodaan softaa, jolla viikkotiedote lähtisi automaattisesti.  
 
Ville: Yrityssuhdemestari vastaa yrityssuhteiden hoitamisesta ja rahoituksen keräämisestä.        
Yritän myös delegoida hommia yrityssuhdesihteereille. Järkkään myös excuja ja muita          
yrityspainotteisia tapahtumia kuten ohjelmistoworkshop. Vuosijuhlat oli aikamoinen ponnistus,        
mutta onneksi se on ohi. UVP:lle pitää vielä kerätä rahaa ja järjestää excuja. Syksyllä ilmestyy               
laulukirja, sitäkin varten kerätään sponsseja. NM, PP ja yritysbrunssi ovat myös syksyllä. AYY             
järjestää jättisuurta rekrytapahtumaa, olen siinäkin jollain tavalla mukana. Tehtävät ovat          
lähinnä sähköpostien lähettelyä ja soittelemista. 
 
Juho: Tällä hetkellä on paljon monipuolisia hommia kuten koulun kanssa kokoustelua syksyn            
meiningeistä, yleisesti teekkarikulttuuriin tutustumista sekä muihin kippareihin tutustumista ja         
tapahtumien ideointia. Aikaa kuluu myös Netan auttamiseen Wappuhommissa. 
 
Meri: Mä johdan kokoukset ja suunnittelen ne. Aikaa kuluu killan hallinnollisissa tehtävissä,            
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suunnittelussa sekä neuvostoyhteistyössä. Neuvosto kokoustaa noin kerran kuukaudessa.        
Näiden asioiden lisäksi kaikkea pientä kivaa ja juoksevia asioita. 
 
Janne: Suunnittelen yhdessä Merin kanssa hallituksen kokoukset, teen esityslistat ja kirjoitan           
pöytäkirjat. Hoidan puheenjohtajan hommia Merin ollessa estynyt ja ylipäätään teen kaiken           
mikä Meriltä tippuu alaspäin. Lisäksi olen Helenan varajäsen kahdessa korkeakoulun          
toimielimessä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

13. HYVINVOINTI -WORKSHOP 
Esitys: Päätetään hyvinvointi -workshopin ajankohta: Ehdotettiin torstai 5.4.2018 klo 16:30. 
Päätös: Hyvinvointi -workshop järjestetään Montussa torstaina 5.4.2018 klo 16:30. 
 

14. KILLAN PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Ideoidaan miten jäsenistön ideat ja toiveet tavoittaisivat hallituksen paremmin:  
Päätös: Lisätään palautelaatikko killan nettisivujen etusivulle. Mainostetaan palautelaatikkoa        
jatkossa jokaisen killan tapahtuman jälkeen Facebookissa. Puheenjohtaja huolehtii, että         
palaute käsitellään hallituksen kokouksissa. 
 

15. HALLITUSHÄRPÄKE 
Esitys: Ilmari Talvitie ja Veera Lehto esittelevät takkivaihtoehdot ja painatusten/brodeerausten          
hinnat: Naisten takit ovat halvimmillaan 24 €. Miesten takit maksavat noin 40 €. Brodeeraus              
25 €/takki Ilmarin kaverilta. Ilmainen painatus on mahdollinen, mutta todettiin hankalaksi. 
Päätös: Hankitaan naisten best bomber -takit ja miesten raven light bomber -takit. Selvitetään             
edelleen painatuksia/brodeerauksia. 

 
16. JULKKU -DIILI 

Esitys: Päätetään tapahtuma jonne julkku voisi tulla promoamaan sekä Julkku -diili ja            
yhdistysprovikan summasta. 
Päätös: Maanmittarikilta lähtee mukaan Julkku -diiliin 0 % provisiolla. Meri Ahokas ehdottaa  
Julkulle hallituksen kokouksen päivämäärää. Ehdotetaan, että Julkku tulee promoamaan  
itseään laulukokeeseen. Päätettiin, että erityisesti fukseja on informoitava Julkun taustalla  
olevan Luolamies-järjestön toimintatavoista. 

 
17. UUDET TOIMIHENKILÖT 

Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt ISOiksi: Frans Cederlöf & Frida Reinikka. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

18. GDPR TRAINING 
Esitys: EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan          
soveltaa 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus tuo yrityksille aikaisempaa tiukempia        
tietosuojavaatimuksia ja se koskee myös kuntia ja julkisyhteisöjä sekä säätiöitä ja yhdistyksiä.            
Uusien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tuntuvia sakkoja. Yhdistyksille         
järjestetään aiheeseen liittyvä koulutus 9.4. klo 16-19:30 ja GDPR -suunnitelmat tulee olla            
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valmiina toukokuun alkuun mennessä. Päätetään kuka tai ketkä menevät hallituksesta          
paikalle. 
Päätös: Tommi Alajoki osallistuu koulutukseen. Tiedustellaan vielä Silja Jouselta halukkuutta          
osallistua. 
 

19. JAOSTOKIERROS 
19.1. Opintojaosto 

19.1.1. Akaatemisen komitean kokous 12.3.2018 
Esitys: Helena Huhtinen kertoo tärkeimmät kokouksessa käsitellyt asiat: 
Keskusteltiin teknisten alojen sisäänpääsykriteereistä, jotka tällä hetkellä on        
suunniteltu olevan seuraavat: 2019 ei enää RYMille omaa pääsykoetta, vaan          
kaikki tekevät saman kokeen, joka sisältää matematiikkaa sekä        
fysiikkaa/kemiaa/insinöörimäistä ajattelua mittaavia tehtäviä. Vuonna 2020      
todistusvalinta uudistuu ja opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen       
mukaisesti vähintään 50 % opiskelijoista otetaan sisään todistusvalinnalla ja         
Aalto on omaksi luvukseen asettanut 70 %. Valinnassa on suunniteltu          
huomioitavan vain pitkän matematiikan, äidinkielen ja fysiikan tai kemian         
ylioppilasarvosanat. Kokouksessa RYMin epäoikeudenmukainen kohtelu     
nousi yhdeksi pääpuheenaiheeksi ja huoli on kokouksen jälkeen ilmaistu         
myös Aalto-tason päättäjille. Informaatioverkostot saavat pitää oman       
pääsykoemenettelynsä. 
Lisäksi keskusteltiin, pitäisikö opintosuoritusten vanheta, mikäli tutkintoa ei        
saa kasaan 7 vuodessa (7 vuotta alempaan ja 7 vuotta ylempään tutkintoon). 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Maanmittarikillan kannanotto on tekeillä. 

19.1.2. Koulutusneuvoston kokous 19.3.2018 
Esitys: Helena Huhtinen kertoo tärkeimmät kokouksessa käsitellyt asiat: 
Kokouksessa hyväksyttiin REC-pääaineen uusi kurssirakenne ja -kuvaukset.       
Pyydettäessä saatavilla Helena Huhtiselta ennen Inton päivittymistä. 
RYM-kandisivuaineen valinnaisten kurssien lisäys hyväksyttiin. Lisätyt kurssit       
ovat kandipääaineen valinnaiset kurssit poislukien Taloustieteen perusteet       
-kurssi. Jatkossa sivuaineopiskelijoilla on 3 pakollista ja 2 valinnaista         
sivuainekurssia viidestä vaihtoehdosta. Toivottavasti tämä lisää kiinnostusta       
ja hyödyllisyyttä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.1.3. Opintoneuvoston kokous 19.3.2018 
Esitys: Helena Huhtinen kertoo tärkeimmät kokouksessa käsitellyt asiat: 
Kokouksessa keskusteltiin AllWell-kyselystä, jonka tulokset ovat      
valmistuneet. Yksityiskohtaisia tietoja ei jaeta yleisesti, jotta vältytään ikäviltä         
ja perusteettomilta vertailutilanteilta eri ohjelmien välillä. Tulosten käsittelyn        
tavoitteena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia etenkin pidemmällä       
tähtäimellä, kun vertailutuloksia saadaan useammalta vuodelta. Kysely tehty        
vasta kaksi kertaa, joten kehitys ja syyt muutosten takana eivät ole vielä            
kovin hyvin havaittavissa. Tänä vuonna tulosten pohjalta pidetään        
ohjelmakohtaiset tapaamiset, joihin osallistuu henkilökuntaa, opintopsykologi      
sekä opiskelijaedustajia. Tavoitteena on keväällä suunnitella, miten       
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hyvinvointia voitaisi omassa ohjelmassa parantaa ja syksyllä tarkastella, onko         
parantavia toimenpiteitä saatu tuotua käytäntöön ja suunnitella tulevaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2. Fuksijaosto 
19.2.1. Maisteri-ISOt 

Esitys: Iiro Vainikainen kertoo Maisteri-ISOhaun tilanteen: 7 henkilöä hakenut         
maisteri-ISOksi. Haku on mennyt virallisesti kiinni. Voidaan edelleen        
hyväksyä ihmisiä ISOiksi, jos halukkaita on. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3. Muut jaostot 
19.3.1. Aalborgin yliopiston vieraat 

Esitys: Ville Alasalmi kertoo järjestelyiden tilanteen: Aalborgin opiskelijat eivät         
ole vastanneet. MML excu järjestetään 3.5. Muut excut eivät ole vielä           
varmoja. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
20. MENNEET TAPAHTUMAT 

20.1. MK Beerpong 9.3.2018 
Esitys: Meri Ahokas kertoo tapahtuman kulun: Tapahtuma sujui hyvin. Ihmiset pitävät           
tapahtumasta ja se järjestetään jatkossakin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.2. Fuksien omat sitsit 12.3.2018 
Esitys: Netta Maijala kertoo tapahtuman kulun: Sitsit onnistuivat hyvin. Paikalla 25 -            
30 osallistujaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.3. Montun 1v. synttärit 13.3.2018 
Esitys: Meri Ahokas, Ville Alasalmi ja Janne Olin kertovat tapahtuman kulun: 2            
yritysedustajaa ja 2 koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä oli paikalla.         
Läpilaulanta sujui ihan mukavasti, mutta osallistujia ei ollut kovin montaa. Ensi           
vuoden hallitus harkitsee, järjestetäänkö 2 v. synttärit. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.4. Rush-trampoliinipuisto 14.3.2018 
Esitys: Julianna Porkka kertoo tapahtuman kulun: Tapahtuma sujui erittäin hyvin ja           
sai paljon kiitosta. Pyritään järjestämään samanlaisia tapahtumia jatkossakin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.5. Vuosijuhlat 16.3.2018 
Esitys: Meri Ahokas kertoo tapahtuman kulun. Päätetään mitä tehdään         
ylijäämäruoille: Tapahtuma sujui hyvin. 
Päätös: Myydään ylijäämäruoat 50 %:lla kauppahinnasta. 

20.6. ENG-sitsit 21.3.2018 
Esitys: Veera Lehto ja Laura Tuomainen kertovat tapahtuman kulun: Sitsit sujuivat           
hyvin. Paikalla oli paljon apulaisia. Ajankohta oli hieman haastava IK:lle ja MK:lle.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
21. TULEVAT TAPAHTUMAT 
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21.1. MAIK-risteily 25.-27.3.2018 
Esitys: Julianna Porkka kertoo tapahtuman tilanteen: Viikonloppuna lähtee. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.2. Kevätsitsit 29.3.2018 
Esitys: Netta Maijala, Veera Lehto ja Laura Tuomainen kertovat tapahtuman          
tilanteen: ISOja on ilmoittautunut sopivasti töihin ja IE on töissä koko päivän.            
Suunnittelut käynnistyvät viikonlopun aikana kunnolla. 23 henkilöä on ilmoittautunut. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.3. Tenttiviikon kiva 6.4.2018 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman järjestelyiden tilanne: Janne Olin edistää         
tapahtuman järjestelyitä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.4. Teekkarispeksi 9.4.2018 
Esitys: Julianna Porkka kertoo tapahtuman tilanteen: Ilmoittautuminen on täynnä ja 1           
henkilö on varasijalla. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.5. Workshop ohjelmistoista 10.4.2018 
Esitys: Ville Alasalmi kertoo tapahtuman tilanteen: MML, Esri, Mapita, Tieto ja           
Lesman index osallistuvat tapahtumaan. Tavoite osallistujamäärä 30. Tila on varattu.          
Kilta järjestää tarjoilut. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.6. MJ 14.4.2018 
Esitys: Keskustellaan MJ:stä.  
Päätös: Keskusteltiin MJ:stä. 

21.7. Helsinginkadun appro 18.4.2018 
Esitys: Julianna Porkka kertoo tapahtuman tilanteen: Ei ilmoitettavaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.8. Aamusitsit 24.4.2018 
Esitys: Laura Tuomainen ja Veera Lehto kertovat tapahtuman tilanteen: Järjestelyt          
aloitetaan pian. Tapahtuma julkaistaan huhtikuun alussa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.9. AATU 17.5.2018 
Esitys: Julianna Porkka kertoo tapahtuman tilanteen: Tapahtuma julkaistaan tänään.         
Ilmoittautuminen aukeaa ensi viikon torstaina klo 12:00. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.10. Killan kesäpäivät 21.-22.7.2018 
Esitys: Keskustellaan mahdollisesta killan kesäpäivien paikasta. Päätetään ilmon  
avaamisesta sekä kesäpäivien hinnasta. Usmitupa on on alustavasti varattu. Hinnaksi  
muodostuu noin 10 - 15 €. 
Päätös: Julkaistaan tapahtuma huhtikuun alussa. 

21.11. UVP 22.8.-30.8.2018 
Esitys: Janne Olin ja Iiro Vainikainen kertovat tapahtuman tilanteen: Ei ilmoitettavaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

21.12. NM 2.10.-6.10.2018 
Esitys: Julianna Porkka, Ville Alasalmi ja Meri Ahokas kertovat järjestelyiden 
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tilanteen: Järjestelyt jatkuvat. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Mennään keilaa. 
 
23. SEURAAVA KOKOUS 

2.4.2018 klo 17:00, Monttu 
 
24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:58. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Meri Ahokas Janne Olin 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 


