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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 9/2019 
Aika: 13.3.2019 klo 18:30 
Paikka: Neuvotteluhuone 203a, Konetekniikka 1, Otakaari 4, 02150 Espoo 
 
Paikalla: 
Veera Lehto 
Laura Tuomainen 
Henri Miettinen 
Pinja Pirinen 
Nelli Nokkonen 
Eero Leinonen - Poistui kohdassa 15.3. 
Ville Alasalmi 
Katariina Kasvinen 
Lotta Kuisma 
Anni Halko 
 
Poissa: 
Eetu Kaskela 
Tuomas Hukkanen 
Eeti Ahola  
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.52. 

 
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 Halko 
Iiro Vainikainen 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Lisättiin kohta 10.3. “Uuden PlayStationin hankinta kiltahuoneelle”.  
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Katariina Kasvinen ja Lotta Kuisma pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan Katariina kirjoittamaan tiivistelmä viikkotiedotteeseen. 
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Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

8. ILMOITUSASIAT 
Iiro: Raidejokeri tulossa! kohta…... 

 
9. KUULUMISKIERROS 

Hege: Olipaha Miggelsbyyyyy 
Ville: Oikein hyvää, pyykit pesty ! 
Lotta: Oon ollut koko päivän Otaniemessä tekemättä mitään. 
Eero: Kandin nopat valmiina, jei! Ja Lohjan approt loppuunmyyty. 
Anni: hhhmmmmmmmm….. ihan silleen muuten hyvää. 
Iiro: Dippakuviot alkaa selkeytyä, eli ihan hyvää. 
Katariina: Ihan hyvää. 
Nelli: Hyvää. 
Pinja: Ei mitää ihmeempii. 
Laura: Kakkaaks täs ku kasas pysyy. 
Veera: Mulle kuuluu ihan hyvää, vähä flunssa.. 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 
Henri Miettinen Vuosijuhlaan 75 m kankaita 221,25 € 
Maija Mäkiniemelä Laskiaisrieha-ajokin tarvikkeet 46,04 € 
Veera Lehto Kokoustarjoilut 6.3. 14,11 € 
Veera Lehto Vujulahja Inkubiolle 14,59 € 
Eetu Kaskela Vujulahja Tietokillalle 14,59 € 
Eetu Kaskela Vujulahja Kemistikillalle 14,49 € 
Veera Lehto Fuksiryhmähärpäke 6,02 € 
Nelli Nokkonen Gravisetkot ja vujulahja 80,59 €  
Laura Tuomainen Kahvitarvikkeet kiltikselle 10,69€ 
Laura Tuomainen Kahvitarvikkeet kiltikselle 16,08€ 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 
Kampin Kukka Vuosijuhlien ruusut 600 € 
Happu Beavers Oy Vujujen onnenpyörä 181 € 
AYY Smökki 22.3. tilavuokra 480 € 
AYY Smökin keittiö, tilavuokra 300 € 
AYY Rantsu 23.3. tilavuokra 974 € 
Koneinsinöörikilta ry. Toinen illalliskortti 90,00 € 
Koneinsinöörikilta ry. WestENG-sitsien  tasaus 210,00 € 
Treanglo Oy 30 lippua Hesarin Approon 405,00 € 
Arkkitehtikilta ry. Pallomeren vuokra vujuille 150,00 € 
Fyysikkokilta ry. Vujuille kaksi illalliskorttia 160,00 € 
Puunjalostajakilta ry. Vujuille kaksi illalliskorttia 120,00 € 
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10.3. Killan kortilla tehdyt ostot 
Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tehdyt ostot: 
Veera Lehto Kokoustarjoilut 16,25€ 
Tuontitukku.fi Lipputankovalo vujuille 49,00 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.4. Uuden PlayStationin hankinta kiltahuoneelle 
Esitys: Ostetaan pleikkari kiltahuoneelle Montun syntymäpäiviin mennessä. Annetaan        
Henri Miettiselle valtuudet ostaa kiltahuoneelle PlayStation 4 ja uusin fifa ja änäri            
killan kortilla korkeintaan 400€:lla. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.5. Uudet jäsenet 
 
11. JAOSTOKIERROS 

11.1. Opintojaosto 
11.1.1. Koulutusneuvoston kokous 

Esitys: Eero Leinonen kertoo kokouksessa läpikäydyt asiat: 
Kurssiuudistus, jossa kemia, termodynamiikka ja sähkömagnetismi siirtyvät       
vaihtoehtoiseksi kursseiksi sai myös vararehtorilta vihreää valoa, ja on         
tulossa voimaan jo ensi lukukaudelle. Rakennetun ympäristön (ja ENYn)         
-ohjelmien nimien uusiminen puolestaan tarvitsee vielä keskustelua, ja        
nimiuudistus käsitellään ensi lukuvuonna. Materiaalitekniikka ja      
tietokoneavusteiset työkalut -kursseihin lisätään ensi lukukaudeksi      
englanninkielinen versio, ja MEC-pääaineeseen perustetaan uusi      
paperitekniikan kurssi MEC-L2001. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11.2. Fuksijaosto 
11.2.1. Maisteri-isohaku 

Esitys: Käynnistetään haku mahdollisimman pian, mahdollisesti huomenna. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11.3. Muut jaostot 
 

12. HALLITUSVIRKOJEN ESITTELYKIERROS 
Esitys: Hallituslaiset kertovat vuorollaan omasta virastaan ja siihen liittyvistä tehtävistä: 
 
Eetu: Fuksikapteenina vastaan tulevien fuksien teekkarikasvatuksesta. Virkaan kuuluu        
tapahtumien järjesteleminen ja kaikin puolin fuksien hyvinvoinnista huolehtiminen.        
Fuksikapteenina kuulun fuksitoimikuntaan eli FTMK. FTMK muodostuu jokaisen killan         
fuksikapteenista/kapteeneista ja fuksitoimikunnan puheenjohtajasta eli fuksimajurista.      
Fuksitoimikunnan kanssa järjestämme pääasiassa fukseille tapahtumia ja varmistamme että         
fuksit saavat arvoisensa fuksivuoden. Fuksitoimikunnan kanssa järjestämme myös kiltojen         
välisiä pieniä yhteistapahtumia, mistä viimeisimpänä prodeMKo beach. Näillä tapahtumilla         
varmistamme, että omat fuksit pääsevät tutustumaan muitten kiltojen fukseihin. Oma virkani           
alkaa kunnolla vasta syksyllä ja nyt olenkin ollut Sepin apuna siinä missä hän on sitä tarvinnut                
ja tulen olemaan loppukevään aina wappuun asti. Kesällä suurin homma minulla on            
fuksioppaan eli apustimen ja fuksipistekortin tekeminen.  
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Tuomas: Yrityssuhdemestarina hankin killalle rahaa myymällä mainospaikkoja meidän        
tapahtumiin. Yrityssuhdemestarina kuulun yrityssuhdetoimikuntaan, joka järjestää esimerkiksi       
erilaisia uratapahtumia. Ysvin tärkeimpiä kohteita meidän killassa on vuosijuhlia varten          
hankittava mainostulo keväällä ja syksyllä haalaritoimikunnan perustaminen ja        
haalarimainospaikkojen myyminen. Mainospaikkojen lisäksi olen myynyt yritysvierailuja ja        
hoitanut muutenkin killan ja yritysten välisiä asioita. Ysvin työ käytännässä on yrityksissä            
vierailuja, sähköpostien lähettämistä ja vastailua ja välillä myös puhelinsoittoja kiireellisissä          
tapauksissa.  
 
Eeti: Tiedottajana päätehtäviä ovat viikkotiedotteen kasaaminen ja lähettäminen viikoittain,         
verkkosivujen päivittäminen (erityisesti ilmojen luominen), killan sähköpostilistojen hallinta        
sekä tiedottaminen sosiaalisessa mediassa (lähinnä facebook-tapahtumien teko) ja        
tarvittaessa Telegramissa. Tiedottajalla ei ehkä ole mitään suuria projekteja, mutta tekemistä           
riittää koko ajan, siksi onkin hyvä, että jokainen katsoo myös vähän omien projektiensa             
perään. Tiedottajana onkin mukavaa, että pääsee tekemään yhteistyötä monen eri          
hallituslaisen ja kiltalaisen kanssa. Tiedottaja kuuluu viestintätoimikuntaan (VTMK), mutta         
tiedottaminen on hyvin killan sisäistä toimintaa, joten suoraa yhteistyötä toimikunnan sisällä           
on vähän. Hallituskauden aikana toivon, että löytäisin vielä lisää aikaa keskittyä tiedottamisen            
laadun pohtimiseen ja näkyvyyteen, vaikka Tiedottajan “rutiinitehtävät” vievät melko paljon          
aikaa. 
 
Hege: Vastaan killan rahaliikenteestä, rahoista, jäsenrekisteristä, maksuista, laskuista,        
budjetista, tilinpäätöksen tekemisestä ja rahaliikenteen laillisuudesta kokonaisuudessaan.  
Käytän aikaa muutaman tuntia viikossa hiljaisina viikkoina, kiireisimpinä (kuten nyt          
maaliskuussa) kymmenenkin tuntia viikossa.  
 
Ville: Maisterikapteenin tehtävässä vastaan tulevien kv-opiskelijoiden ja maisterifuksien        
orientaatiosta. Vastaan myös yhdessä Maisteri-ISOvastaavan Iiron kanssa kv- ja         
maisteri-ISOista ja heidän perehdyttämisestään. Lisäksi toimin osana KVTMK:ta järjestäen         
muutamia yhteisiä tapahtumia. Kevään aikana enemmänkin avustan edellistä        
Maisterikapteenia. Mutta kesällä valmistelen tulevaa orientaatiota, jota hoidan seuraavan         
syksyn ja kevään. Aikaa menee eniten tulevana syksynä.  
 
Lotta: 
Ulko- ja kulttuurimestarina huolehdin, että kiltalaisilla on mahdollisuus virkistävään toimintaan 
myös Otaniemen ulkopuolella. Vastuullani on approyhteislähtöjen järjestäminen, hupiexcut ja 
Puolipitkä. Kuulun virkani puolesta Hyvinvointitoimikuntaan ja MAIK Ry:n hallitukseen. 
HVTMK jäjestää vappuaaton aattona Walpurin kierroksen, kesällä after workin sekä syksyllä 
Otatarhan ajot. MAIK Ry järjestää MAIK-risteilyn, -varaslähdön sekä -sitsit. Tapahtumien 
osalta tehtävänä on hankkia liput ja mahdollinen kuljetus, tapahtumien FB-sivujen luominen ja 
yleinen promoaminen sekä tapahtumissa mukana oleminen. Teen yhteistyötä 
yritysuhdemestarimme Tuomaksen, tiedottajamme Eetin sekä rahastonhoitajan Hegen 
kanssa. 
 
Eero: Opintomestarina tärkeimpänä tehtävänä on edustaa kiltaa korkeakoulun tärkeimmissä         
hallintoelimissä, insinööritieteiden akateemisessa komiteassa, sekä koulutusneuvostossa.      
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Sen lisäksi kontollani on muutamassa muussa pienemmässä hallopedryhmässä        
edustaminen. Lisäksi yhdessä abivastaavan kanssa käynnistämme abimarkkinoinnin       
suunnittelun, erityisesti ensi vuotta varten ja lisäksi tarkoituksenani on järjestää sivuainesauna           
syksyllä. Viimeisenä tehtävänäni on rekrytä uudet hallopedit seuraaville vuosille. 
 
Katariina: Päätoimittajana vastaan siitä, että kiltalaiset saavat laatuluettavaa Geometreksen         
muodossa. Lehden teko alkaa ideoinnilla yhdessä toimittajien kanssa, jonka jälkeen annan           
toimittajille aikaa kirjoittaa juttunsa. Saatan itsekin kirjoittaa joitain juttuja. Vastaan lehden           
taittamisesta, joka onkin tämän viran aikaavievin, mutta myös hauskin osuus. Tänä vuonna            
taitossa on ollut myös innokkaita auttajia eli ihan yksin en ole taittoa tehnyt. Noudan valmiit               
lehdet Innopolilta, postitan vuositilaukset, vien ketolle lehdet muille killoille, toimitan loput           
lehdet kiltalaisille ja myöhemmin lisään lehden killan galleriaan. Virka vie aikaa vaihtelevasti,            
joinain viikkoina 0h ja lähellä deadlinea voi mennä 10h päivässä. 
 
Nelli ja Pinja: Killan isäntänä ja emäntänä järjestämme sitsejä ja muita juhlia sekä vastaamme              
killan varastosta. Tänä vuonna olemme järjestäneet Maanmittarikillan kaveriperhesitsit sekä         
ENG-sitsit yhdessä muiden korkeakoulumme kiltojen kanssa. Olemme myös olleet mukana          
erilaisissa tapahtumissa ja auttaneet MK-Mao-sitsien järjestämisessä. Kuulumme AYY:n        
alaiseen isännistöön ja emännistöön ja johdamme kahdeksasta apulaisestamme koostuvaa         
toimariporukkaa, apu-IE:tä. 
 
Laura: Tehtävänäni on vastata vuoden aikana pääasiassa pöytäkirjojen ja esityslistojen teosta           
ja viemisestä killan nettisivuille, kiltiksen siisteydestä ja viihtyvyydestä monttutonttujen         
kanssa, sekä kaikista niistä nakeista, mitä puheenjohtaja minulle antaa. Kuulun myös           
hyvinvointitoimikuntaan, joka järjestää vuoden aikana muutaman tapahtuman ja kokoustaa         
noin kerran kuussa. Hommat ovat pääosin todella leppoisia eivätkä vie viikoittain ihan            
kauheasti aikaa. Viikoittain käytetty aika vaihtelee aika paljon 0-4 tunnin välillä.  
 
Veera: Autan Lauraa esityslistojen suunnittelussa ja johdan kokoukset. Koitan myös pitää           
huolen siitä, että hallitus saa tehtyä hommansa. Koko ajan on jotain pientä tekemistä aamusta              
iltaan, mutta kaikki ei vie kovin paljoa aikaa. Kuitenkin koko ajan täytyy olla valmiina              
hoitamaan pikkujuttuja. Pyrin myös ylläpitämään hallituslaisten hyvinvointia ja auttaa tarpeen          
tullen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
13. UUDET TOIMIHENKILÖT 

Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt ISOiksi: Kasper Luoma, Kare Visuri, Suvituuli          
Suurnäkki, Tuomas Hukkanen, Jani Järviluoto, Konsta Pikkujämsä, Petja Peltoranta, Elmo          
Lampén, Aukusti Jääskeläinen, Antti Leikas, Laura Mörsky, Elena Sauriala, Matilda          
Hakumäki, Iisa Simola, Eira Hiltunen, Otto Lahikainen, Aku Staff, Minttu Iivonen, Jesper            
Winogradow, Janne Kousa, Eero Hyytinen, Juho Pelkonen, Viola Palolahti, Lotta Sirkemaa,           
Onni Nurkka, Maija Mäkiniemelä, Ella Ryhänen, Linda Autio, Julia Mickos, Ida Ekman, Aron             
Sajavaara ja Siiri Korhonen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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14. MENNEET TAPAHTUMAT 
14.1. ProdeMKobiitsi 10.3.2019 
Esitys: Juho Virtanen kertoo tapahtuman kulun: 
Tapahtuma ja jatkot meni hyvin, ja osallistujat tykkäsivät. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
15. TULEVAT TAPAHTUMAT 

15.1. ENG-sitsit 14.3.2019 
Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Huomenna on. Tervetuloa avoimille jatkoille! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.2. RUSH-trampoliinipuisto 18.3.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
12 on ilmoittautunut ja sen mukaan mennään.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.3. MK-beerpong 19.3.2019 
Esitys: Veera Lehto kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Työvuorot löytyvät Veeran jakamasta excelistä. Kaikki hallituslaiset jäävät siivoamaan         
tapahtuman loputtua! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.4. Montun 2v. synttärit 20.3.2019 
Esitys: Laura Tuomainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Kipsarista on vastattu,          
että täytekakut (1 kpl vegaaninen & gluteeniton,1 kpl normaali) onnistuvat, mutta           
ravintolapäällikkö ei ole vielä selvittänyt sopivaa hintaa, ja lupasi olla yhteydessä. Ville            
lahjoittaa kiltahuoneelle ugulelen synttärilahjaksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.5. Laulukirjan läpilaulanta 21.3.2019 
Esitys: Ville Alasalmi kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Pidetään ja on suunniteltu. Lukkaristo vetää ja tietää enemmän.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.6. MAIK-risteily 30.3.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Suunnittelimme tänään         
risteilyryhmän kanssa risteilyohjelmaa. Ei muuta lisättävää. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.7. Teekkarispeksi 2.4.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
2 paikkaa vapaana. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.8. MJ 6.4.2019 
Esitys: Juho Virtanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Tapahtuma tulee ja suunnittelut on hallinnassa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.9. Helsinginkadun appro 10-11.4.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:  
Ilmo auki perjantaina 15.3. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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15.10. Maisterien maistelu 18.4.2019 
Esitys: Iiro Vainikainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:  
Hommat sovittu Aalto Cocktailin kanssa. 18.4. mennään! Ilmon voisi avata vaikka vujujen            
jälkeen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.11. AATU 9.-10.5.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:  
Ryhmäliput on tulleet myyntiin. Tuomas Orava hankkii liput torstaille 9.5. Jatkopaikaksi           
toivotaan Börssiä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Ville: Palauteboksiin oli tullut palautetta kiltiksen epäsiisteydestä. 
 
17. SEURAAVA KOKOUS 

Pidetään seuraava kokous keskiviikkona 27.3. klo 18.30. 
 
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

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


