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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 7/2019 
Aika: 27.2.2019 klo 18:30 
Paikka: Neuvotteluhuone 203a, Konetekniikka 1, Otakaari 4, 02150 Espoo 
 
Paikalla: 
Veera Lehto 
Laura Tuomainen 
Katariina Kasvinen 
Eeti Ahola 
Eero Leinonen 
Eetu Kaskela - Poistui kohdassa 16. 
Nelli Nokkonen 
Tuomas Hukkanen 
Lotta Kuisma 
Henri Miettinen 
Pinja Pirinen - Poistui kohdassa 24. 
Emilia Taskinen - Saapui kohdassa 2. - Poistui kohdassa 14. 
Juho Virtanen - Poistui kohdassa 20. 
Iiro Vainikainen - Poistui kohdassa 10. 
 
Poissa: 
Ville Alasalmi 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17: 

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

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet seuraaville henkilöille: 
Iiro Vainikainen 
Emilia Taskinen  
Juho Virtanen 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
- 6/2019 

Ei hyväksytty edellisen kokouksen pöytäkirjaa. 
 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Kaskela ja Eero Leinonen. 
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Päätös: Hyväksyttiin. 
 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan tiivistelmän kirjoittajaksi Eetu Kaskela. 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
8. ILMOITUSASIAT 

Eetu: Näimme tänään orientaatioviikon suunnittelu-ryhmän kanssa ja saimme alustavan         
suunnitelman ja aikataulun koko orientaatioviikosta. Jaan sen hallitukselle nähtäville         
lähipäivinä. 

 
9. KUULUMISKIERROS 

Hege: Ensimmäinen päivä uudessa työssä, eli hyvää! 
Pinja: Hyvää kuuluu mulle. 
Katariina: Vähän kipee mut muuten hyvää. 
Iiro: Ihan jees, koht pääsee kirjottaa dippaa jee! 
Eero: Kiireistä, koska alko työt uudessa paikassa ja Lohjan approt työllistää. Hiihdin finlandian             
ajassa 3.05! 
Sepi: Oravanpyörä pyörii. 
Emilia: Pääsin vihdoin salille äsken ja hyvää kuuluu! 
Tuomas: Tosi hyvää. 
Nelli: Ei ihmeellistä. 
Eeti: Kiireistä ja stressaavaa. 
Lotta: Eipä mitään, kohta alkaa työt uudessa paikassa. 
Eetu: Alituinen kiire koko ajan. 
Laura: Hyvää kuuluu. 
Veera: Hyvää kuuluu, tehtiin äsken maailman hienoin vujulahja. 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:  
Anni Halko TF Årsfest illalliskortti 65 € 
Markus Rauhanen Isorekryn tarjoilut 29,53 € 
Laura Tuomainen Toiminnantarkastajien lahja 40,62€ 
Veera Lehto Kokousevästarjoilut 10,06 € 
Veera Lehto Kokousevästarjoilut 22,38 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 
XXXXX Tilavaraus 6.4. 119,99 € 
Printtaamo Oy Vujujen pöytäohjelmat 58,57 € 
Maantieteen opiskelijat ry. vujuillalliskortti 25 € 
Maantieteen opiskelijat ry. vujuillalliskortti 25 € 

10.3. Killan kortilla tehdyt hankinnat 
Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tehdyt ostokset: 
Silja Jousi Tilinpäätöksen kansio 2,70 € 
Päätös: Hyväksytiin esitys. 
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10.4. Uudet jäsenet 
10.5. Killan nykyisen käteisen 
Tausta:  

● Kilta vastaanottaa nykyään käteistä haalarimerkkien ja muiden vastaavien esineiden         
myynnissä, muiden maksutapojen puutteessa. Kilta vastaanottaa käteistä myös        
muihin satunnaisiin maksuihin, mutta aika pienellä mittakaavalla.  

● Mobilepay-sovellukseen voi saada killalle oman maksulinkin, ja eri maksutapahtumia         
varten voi tehdä QR-koodeja, joilla eri maksut kirjautuvat eri luokkiin > Käteisen            
käsittelyä helpompi, selkeämpi ja vähemmän työläs tapa vastaanottaa rahaa.  

● Mobilepay ottaa toki provision sen läpi kulkevasta rahaliikenteestä. Maksulinkin         
tapauksessa tämä on 0.06 € per maksutapahtuma tai 0,75 % maksusta, jos maksu             
on siis yli 8 €. Killalle vuositasolla tämä tarkoittaisi ehkä joitakin kymmeniä euroja -              
samaa hintaluokkaa siis kuin käteisen toistuva tilittäminen pankkiin.  

● Mobilepay-maksulinkki on käytössä noin kourallisella kiltoja, ja näiden kiltojen         
rahastonhoitajat suosittelevat tämän käyttöönottoa.  

● Ihan kaikesta käteisestä ei välttämättä pääse eroon - kaikilla jäsenillä ei ole            
sovellusta, ja osa ei halua maksaa sen kautta. Suuressa osassa näistä tapauksista            
hallituksen jäsen voisi vastaanottaa käteisen ja maksaa itse vastaavan summan          
Mobilepay-maksulinkin kautta.  

Esitys: Valtuutetaan rahastonhoitaja hankkimaan killalle Mobilepay-sovellukseen      
Myshop-maksulinkki. Päätetään tavoitella käteisen vastaanottamisen lopettamista. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. JAOSTOKIERROS 
11.1. Opintojaosto 
11.2. Fuksijaosto 
11.3. Viestintäjaos 
Esitys: Viestintäverkoston kokouksessa tuotiin esiin, että otetaan käyttöön ENGn periodikirje,          
joka lähetetään aina ennen uutta periodia. Periodikirjeessä on koottu ENGn opiskelijoita           
koskevat seuraavan periodin aikaiset asiat yhteen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11.4. Muut jaostot 
 
12. LUOVAN KUULUMISET 

Esitys: Emilia Taskinen kertoo luovan toiminnasta ja kuulumiset. Keskustellaan         
yhteisörakennemuutoksesta: 

 
Yhteisörakenteen muutospaine on ollut hyvin voimakkaasti esillä viimeisten kuukausien         
aikana, kun esimerkiksi Aalto-yliopistoon kuuluvissa korkeakouluissa olevien yhdistysten        
määrä on kasvanut ja näiden sisällä on tapahtunut muutoksia. Emilia esitteli AYY:n            
edustajiston kokoukseen laadittuja yhteisörakenneprojektin ratkaisuehdotuksia, joka sisältää       
4 eri vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa on sama yhdistysluokittelu, mutta muun muassa           
kokoavien toimikuntien paikoissa yhteisörakenteessa on jonkin verran variaatioita. Lisäksi         
esimerkiksi lakki-keskustelu, eli keskustelu siitä, onko oikeutettua antaa teekkarilakki myös          
sellaisille Aalto-yliopiston opiskelijoille, jotka eivät opiskele pääaineenaan teknillistä        
opintokokonaisuutta, on ollut tabletilla. Keskustelu järjestöjen, yhdistysten, toimikuntien,        
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kiltojen jne. suhteesta toisiinsa on todella monimutkainen ja hankala, joka vie aikaa, ja siihen              
tarvitaan kaikkien osallisten mielipidettä.  
 
Tämän lisäksi Emilia kertoi, minkälaista edustajistoryhmässä työskentely on.        
Yhteisörakenteen lisäksi edustajistossa käsitellään paljon sääntömuutoksia sekä kiinteistö- ja         
kampusaiheita. Esimerkiksi edustajisto tulee tekemään tärkeitä päätöksiä suunnitteilla        
olevista opiskelijakeskuksesta ja Otakaaren opiskelija-asunnoista. Kahden vuoden       
edustajistokausi loppuu tänä vuonna ja lokakuussa 2019 on tulossa seuraavat vaalit. Uusia            
mittareita kaivataan kovasti, sillä monet tämän hetkiset toimijat ovat lähellä valmistumista.           
Killan ja LUOVAn toivotaan tekevän yhteistyötä vuoden mittaan, jotta mittareita on jatkossakin            
mukana ylioppilaskunnan tasoisessa päätöksenteossa. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
13. KILLAN PALAUTELAATIKKO 

Esitys: Käydään killan palautelaatikkoon tulleet palautteet läpi. Mainostetaan myös         
palautelaatikkoa sekä sen sijaintia killan nettisivuilla enemmän. 
 
“Moi. Vähän epämääräsesti löytyy asiat nettisivuilta. En olisi ikimaailmassa löytänyt tätä           
palautelaatikkoa, ellei joku olisi joskus sanonut, mistä se löytyy. Eli tämä selkeämmin esille, ja              
just niin kun teitte, mainostakaa tän olemassaoloa. Syy, miksi annan palautetta on se, että              
esim. eng-sitsien ilmo on käynnissä, mutta täältä nettisivuilta ei pääse sille ilmosivulle            
mitenkään. Kiitos!” 
 
Päätös: Joka kerta, kun pyydetään palautetta jonkun tapahtuman jälkeen tai jostain muusta            
asiasta, muistutetaan, mistä palautelaatikko löytyy. Laitetaan lisäksi aina palautepyynnön         
yhteyteen linkki palautelaatikkoon. Pyritään jakamaan joka tapahtuman jälkeen palautekysely         
osallistujille.  
 

14. HYVINVOINTI- WORKSHOP 
Esitys: Pidetään keväällä hyvinvointi -workshop. Hyvinvointi -workshopissa keskustellaan        
hyvinvointityöryhmän raportin perusteella mahdollisista ongelmakohdista, sekä siitä miten        
niihin voidaan vaikuttaa.  
Päätös: Veera Lehto tekee doodlen tapahtuman ajankohdasta. 
 

15. HALLITUKSEN KEHITYSKESKUSTELUT 
Esitys: Pidetään keväällä, vuosijuhlien jälkeen, hallituksen kuulumis/kehityskeskustelut.       
Kuulumis/kehityskeskusteluissa jokainen hallituslainen tapaa puheenjohtajan ja keskustellaan       
siitä, miten vuosi on tähän asti mennyt. Veera Lehto sopii jokaisen kanssa erikseen hyvän              
päivän. Veera Lehto tekee myös anonyymin palautelomakkeen, johon hallituksen jäsenet          
voivat vastata. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

16. HALLITUSVIRKOJEN ESITTELY MUILLE HALLITUSLAISILLE 
Esitys: Pidetään jossain maaliskuun kokouksessa esittely, missä jokainen hallituslainen         
kertoo vuorollaan oman virkansa tehtävät.  
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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17. MAAILMAN SUURIN JÄÄKARUSELLI 

Esitys: Janne Käpylehto tiedustelee kiinnostusta auttaa jääkaruselli-projektin logon sekä itse          
jääkarusellin mittaamisessa. Apua tarvittaisiin siis: 
“1) Miten mitataan ja toteutetaan helposti ja kustannustehokkaasti jääkarusellin päälle          
maailman suurin logo(yli 50000 neliötä). Marjamehua, hiekkaa, jään muokkaaminen... 
Sekä hieman myös 
2) Karusellin koon tarkka mittaaminen” 
Päätös: Ei lähdetä projektiin mukaan, koska hallituksen kesken käydyn keskustelun          
perusteella emme koe, että meillä olisi pätevyyttä projektin vaatimaan osaamiseen.  
 

18. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET  
Esitys: Päätetään edustajat seuraaville vuosijuhlille:  
AMS - 4. MARK (13.4): Veera 
Päätös: Valitaan edustajat myöhemmin jossain seuraavista kokouksista. 

 
19. KILTAHUONEEN KEHITYS 

Esitys: Ehdotetaan, että kiltahuoneelle ostetaan uusi pleikkari, siihen pelejä ja uusi sohva.            
Kysytään näihin tukea esimerkiksi TTER:ltä tai A-insinööreiltä.  
Päätös: Kysytään sponssia kiltahuoneen kehittämiseen TTER:ltä ja A-insinööreiltä. Jos ei          
saada sponssia, maksetaan uusi pleikkari tai muut tarvittavat asiat kiltahuoneen          
uudistamiseksi maakansanrahastosta. Laura selvittää lisäksi saako kiltahuoneelle       
astianpesukonetta. Jos astianpesukoneliitäntä löytyy, hankitaan astianpesukone      
kiltahuoneelle YIT:n sponssirahoilla.  

 
20. HALLITUSHÄRPÄKKEET 

Esitys: Katariina Kasvinen tuo esille, että verkka-asut on viety painatettaviksi ja koevedos            
painatuksista on saatu ja se on nähtävissä täällä:        
https://drive.google.com/file/d/1JP4UhbwGSDwuGuiQAQr5ccd3oKsNzLDi/view?usp=sharing 
Ulko- ja kulttuurimestari titteli ei mahdu yhdelle riville. 
Päätös: Vaihdetaan nimen ja viran paikkoja takissa, ja nimi samalla fontilla, kuin muutkin             
tekstit. Jaetaan teksti “ulko- ja kulttuurimestari” kahdelle riville.  
 

21. MENNEET TAPAHTUMAT 
 

22. TULEVAT TAPAHTUMAT 
22.1. ProdeMKobiitsi 2.3.2019 
Esitys: Juho Virtanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Pikku keissejä: Biitsi ei muistanut varausta ja sen päällä on toinen tapahtuma. ProdeMKobitsi             
siirtyy todennäköisesti 10.3. Shit happens ja biitsi on perseestä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.2. Cushman & Wakefield excursio 28.2.2019 
Esitys: Tuomas Hukkanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Kaikki hyvin ja huomenna mennään! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.3. ENG-sitsit 14.3.2019 
Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman suunnittelun tilanteen: 

https://drive.google.com/file/d/1JP4UhbwGSDwuGuiQAQr5ccd3oKsNzLDi/view?usp=sharing
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Hyvin menee. Ilmoittautuminen on auki vielä 1.3. perjantaihin asti. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.4. RUSH-trampoliinipuisto 18.3.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Mennään pomppimaan kiltalaisten kanssa. Fb- tapahtuma tulossa piakkoin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.5. MK-beerpong 19.3.2019 
Esitys: Veera Lehto kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Tapahtuma on tulossa. Tarvitaan 8 bp-pöytää, jotka vuokrataan ABP:ltä.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.6. Montun 2v. synttärit 20.3.2019 
Esitys: Veera Lehto kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Tilataan kakut Kipsarista. Eeti huolehtii kakkujen tilaamisesta. Ostetaan lisäksi kiltahuoneelle          
pientä naposteltavaa ja pelaillaan lautapelejä yms.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.7. Laulukirjan läpilaulanta 21.3.2019 
Esitys: Ville Alasalmi kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Läpilaulanta pidetään iltapäivästä/illasta kiltahuoneella. Henri Heilala ottaa vastuun        
tapahtuman järjestämisestä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.8. MAIK-risteily 30.3.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen: 
Tapahtuma on tulossa ja kaikki paikat ovat täynnä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.9. Teekkarispeksi 2.4.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen: 
8 paikkaa ilmossa vapaana, mutta ei vielä kiirettä saada paikkoja täyteen. 
Päätös: Jos kaikki paikat eivät mene ilmoittautumisen sulkeutumiseen mennessä, voidaan          
lippuja myydä myös muille, kun kiltalaisille. 

22.10. MJ 6.4.2019 
Esitys: Juho Virtanen kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen: 
Järjestelyt hallinnassa ja tapahtuma tulossa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.11. Helsinginkadun appro 10-11.4.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen: 
Ei ilmoitettavaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.12. Maisterien maistelu 18.4.2019 
Esitys: Iiro Vainikainen kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen: Suunniteltu järjestettävän         
torstaina 18.4. klo 19-21 maistereille ja alumneille afterwork-ilta Aalto Cocktailin kanssa           
heidän kerhotilassaan, jossa he pitäisivät drinkkikoulutuksen ja maistelun. Osallistujia noin 20,           
joilta pyydetään 15€ per osallistuja. Kulut Aalto Cocktaililta 304€ + ostettavat alkoholit, joihin             
käytettäisiin killan budua 100-150€. 
Päätös: Järjestetään tapahtuma ensisijaisesti maisteri- ja kv-opiskelijoille, suunniteltuna        
päivämääränä ja suunnitellulla formaatilla. 

22.13. AATU 8.-10.5.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman tapahtuman tilanteen: 
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Juttelin IK:n ulko- ja kulttuurimestarin Oravan kanssa ja yhteisbussi IK:n kanssa on hyvin             
todennäköinen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
23. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Juho: Pidetään jatkossa paremmin huolta instagramin kuvasisällöstä. 
Tuomas: Maanmittauslaitoksen edustaja tulossa vujuille ja sopimukseen kuuluu illalliskortti.         
Pitää muistaa olla laittamatta laskua. 
Veera: Kutsuin teijät mun tupareihin, muistakaa kaikki tulla paikalle! 

 
24. SEURAAVA KOKOUS 

Pidetään seuraava kokous keskiviikkona 6.3. klo 16.30. 
 
25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Veera Lehto Laura Tuomainen 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 


