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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 11/2019 
Aika: 3.4.2019 klo 17:00 
Paikka: Neuvotteluhuone 203a, Konetekniikka 1, Otakaari 4, Osoite 02150 Espoo 
 
Paikalla: 
Veera Lehto 
Laura Tuomainen 
Henri Miettinen 
Pinja Pirinen 
Nelli Nokkonen - Poistui kohdassa 17. 
Ville Alasalmi 
Katariina Kasvinen 
Lotta Kuisma 
 
Poissa: 
Eetu Kaskela 
Eeti Ahola 
Eero Leinonen 
Tuomas Hukkanen 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Esitys: Hyväksytään seuraavien kokousten pöytäkirjat: 
- 6/2019 
- 7/2019 
- 8/2019 
- 9/2019 
- 10/2019 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Pinja Pirinen kirjoittamaan tiivistelmä viikkotiedotteeseen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 
8. ILMOITUSASIAT 

Hege: Saimme kauppatieteen ylioppilailta tervehdyksen ja synttärionnittelut. 
Veera: Ennakkoäänestys alkoi tänään! 

 
9. KUULUMISKIERROS 

Kata: Mmmmhhhhh no ihan hyvää, kaunis ilma, mut ootan et periodi ois vaan ohi. 
Lotta: Ihan hyvää. Koitan tässä käsitellä tätä kaaosta. 
Laura: Hyvää kuuluu, nukuin just melkee 3h. 
Veera: Nukuin melkee 10h viime yönä ja totesin sunnuntaina et ei kande alottaa dokaamista              
yheltä yöllä. Muuten jees. 
Hege: Ihan hyvin menee. Oli ihanaa ku maaliskuu loppu ja stressi loppu samalla. 
Pinja: Vähä väsyttää, muuten menee hyvin. 
Nelli: Detox-kuuri risteilyn jäljiltä päällä eli hyvää. 
Ville: Oikein hyvin menee, etäpäivä ollu tänään mut en oo saanu kauheesti aikaseksi. 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 
Juho Virtanen Esteettömyystodistuksen tarvikkeet 16,05 € 
Juho Virtanen Laulukokeen tarjoilut 29.3. 44,39 € 
Juho Pelkonen Kahvimaitoja kiltikselle 20,63 € 
Päätös: Hyväksyttin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 
AYY JMT 1 varaston vuokra 1-6/2019 56,94 € 
Happu Beavers Oy Onnenpyörän kadonneet tussit 15,00 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Killan kortilla tai killan tililtä tehdyt ostot 
Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tai killan tililtä tehdyt ostot: 
Alepa Otaniemi Kokoustarjoilut 3.4. 15,14 € 
Eurokangas Iso-Omena Kunniamerkkien nauha 25,88 € 
K-market Otaniemi Kokousbanaanit 3.4. 1,49 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään kaksi killan jäsenyyttä hakenutta henkilöä: 

- Timofei Telov 
- Ilmari Vauhkonen 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. KEVÄTPÄIVÄNTASAUS 2019 
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Esitys: Kaisa Yli-Paunu ja Kirsti Mäenpää kertovat vuosijuhlien kulun. Keskustellaan myös           
siitä, mitä ajatuksia hallitukselle heräsi vuosijuhlista (voitaisiinko esimerkiksi parantaa jotain          
järjestelyitä ensi vuonna ja mikä onnistui erityisen hyvin): 
 
Vuosijuhlien kovin valmistelu alkoi viikon 12 alussa viimeisten asioiden valmistelulla ja           
pääjuhlan pienien asioiden askartelulla.  
Torstaina vuosijuhlien valmistelu alkoi tavaroiden hakemisella ja cocktail-ruokien valmistelulla.         
Ruokien valmistelu sujui hyvin ja työt pystyttiin lopettamaan hieman etuajassa.  
Perjantai alkoi tirehtöörien puolesta aikaisin onnenpyörän ja säkkituolien hakemisella. Kello          
15 cocktail-tilaisuuden työvoima tuli paikalle, ja työt sujuivat hyvin. Siirtyminen cocktail-tilaan           
ja tilaisuuden aloitus menivät hyvin. Cocktail-tilaisuudesta siirryttiin melko sujuvasti         
pääjuhlaan. Kello 19.00 työvoima oli siivonnut tilat ja vieneet saadut lahjat kiltahuoneen            
varastoon.  
Pääjuhla sujui hyvin ja ilman erityisiä ongelmia. Juhlapaikalta poistuttiin kello 00.00 viimeisten            
tavaroiden kanssa.  
Jatkoille siirtyminen oli bussien puolesta hieman epäselvä. Jatkojen järjestely oli aloitettu puoli            
seitsemän aikaan, joten bileosuus pystyi alkamaan hyvin. Ennen bändin aloittamista vierailla           
oli hetki tutustua baarin tarjontaan. Bändi aloitti soittamisen hieman keskiyön jälkeen.           
Viimeiset vieraat poistuivat noin kello 05.30. Tilan siivoaminen aloitettiin noin kello 05.15. Tila             
saatiin siivottua ja pääasiassa tyhjennettyä kello 07.00.  
Silliaamiaisen järjestäminen alkoi ilman vastuussa olevaa tirehtööriä ja yhtä toimikuntalaista.          
Vastuussa ollut tirehtööri saatiin kiinni kello 14.00 jälkeen. Illalla silliaamiaisen jälkeen siivous            
alkoi. Jatkoilta jääneet ruoat eivät olleet kuitenkaan ajattelemattomasti siivottu, joten yksi           
jatkojen toimikuntalainen tuli apuun kahden lisäapulaisen kanssa.  
Sunnuntaina aloitimme viimeiset siivoukset tirehtöörien ja yhden toimikuntalaisen voimin.         
Palautimme ja siivosimme kaiken muun paitsi onnenpyörän ja säkkituolit. Maanantaina          
palautettavat tavarat ja pakettiauton avaimet AYY:lle sekä muut avaimet AYY:lle palautettiin           
AYY:lle.. 
 
Hallituksen ajatuksia: 

- Palautelaatikkoon saatiin palaute siitä, että silliksellä ei riittänyt ruokaa kaikille. Tämä           
tulee ottaa huomioon tulevina vuosina, ettei samaa ongelmaa enää ole. Vegaaneille           
olisi voinut olla enemmän ruokaa. 

- Olisi parempi, jos tirehtöörit olisivat enemmän yhteydessä hallituslaisiin (etenkin IE ja           
rahis), jotta kaikki hommat saataisiin paremmin hoidettua ennen juhlia. Esimerkiksi          
juomien hankinta oli aika haasteellista, kun juomien tarpeesta kerrottiin vasta          
muutama päivä ennen juhlia. Tarvittavista hankinnoista ja niiden määrästä voisi          
informoida paremmin fukseja ja IE:tä tulevina vuosina. 

- Tirehtööreillä tulisi olla peruskuva siitä, kuka hoitaa hallituksessa mitäkin vuosijuhlien          
eteen (etenkin juuri hankintoihin liittyen). Tästä voisi kirjoittaa laajemmin ja paremmin           
tirehtöörien testamenttiin. 

- Tirehtöörit voisivat keskustella etukäteen yrityssuhdemestarin, IE:n ja rahiksen        
kanssa niin, että he saisivat kuulla siitä, mitä tehtäviä hallituslaisilla on vuosijuhlissa.  

- Olisi hyvä, jos aiemmat vuosijuhlatirehtöörit olisivat periaatteessa vastuussa        
seuraavista ja niiden perehdytyksestä. 
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- Käydään keskustelu tirehtöörien kanssa siitä, mikä meni hyvin ja mikä ei mennyt niin             
hyvin. 

- Silliksellä oli tosi kivoja aktiviteetteja ja teema toimi hyvin. 
- Pääjuhla sujui todella hyvin ja esiintyjä oli todella hyvin mieleenpainuva ja           

ainutlaatuinen. 
- Toimikunnalle ja vujutirehtööreille kaiken kaikkiaan isokäsi hienosti järkätyistä        

vuosijuhlista!! 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

12. TEEKKARITOIMIJOIDEN TAPAAMINEN 
Esitys: Keskustellaan killan mielipiteistä alla oleviin kohtiin koskien yhdistysrakennemuutosta: 
Kiltakokous 
- Keitä Kiltakokoukseen pitäisi kuulua? 
- Mistä asioista näkisitte, että Kiltakokouksen olisi hyvä päättää? 
- Miten Kiltakokouksen edustajat tulisi mielestänne valita? 
- Kuinka usein Kiltakokouksen tulisi kokoontua ja kuka voi kutsua Kiltakokouksen koolle? 
- Muita toiveita ja ideoita Kiltakokoukseen liittyen? 
  
Yhdistysluokittelu 
- Millaista tukea yhdistyksenne tarvitsee AYY:lta? Mikä tuen muoto on teille tärkein? 
  
Kokoavat toimikunnat 
- Palvelisiko liitteen mukainen toimikuntamalli yhdistyksenne tarpeita toimikuntiin liittyen? 
  
Palautetta, toiveita tai ajatuksia yhteisörakennemuutokseen liittyen: 

- Edustajistoa ei ole kuuleman mukaan kuunneltu yhteisörakenteeseen liittyen        
tarpeeksi. 

- Siitä on hieman epäselvyyttä onko kaavio täysin “paikkansa pitävä” vai vaan           
suuntaviiva yhteisörakenteesta. 

- Olisi hyvä, jos kiltakokouksessa olevan homma olisi jatkuvampaa ja kauemmin          
kestävä. Tällöin vältyttäisiin siltä, että kiltakokoukseen tulisi joka vuosi uudet          
“epätietoiset” ihmiset edustamaan kiltaa, jolloin edustaminen olisi varmasti        
huomattavasti helpompaa. 

- Kiltakokouksen tulisi koostua eri vuosikurssien ihmisistä. 
- Jos kiltakokous kokoontuisi vain pari kertaa vuodessa, voisi helposti olla epäselvää,           

mitä kiltakokous todella tekee. Lisäksi kiltakokoukset olisivat tässä tapauksessa         
varmasti todella pitkiä. 

- Toivoisimme selvennystä siihen, mitä kaikkea yhteisörakenne ja esimerkiksi        
kiltakokous sisältää. 
 

Palautetta, toiveita tai ajatuksia yhdistysluokitteluun liittyen: 
- Tilajakoihin liittyvät asiat yksi tärkeimmistä tuista, mitä AYY:ltä tarvitaan, jotta          

saadaan pidettyä tasavertainen paikka muiden kiltojen jne joukossa. 
- Tilanvarausoikeuksia voisi katsoa hieman killan vastuiden mukaan. 

 
Palautetta, toiveita tai ajatuksia toimikuntamalliin liittyen: 

https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468817&preview=/40468817/40468821/2019_03_L11_Lahetekeskustelu_Yhteisorakenneprojekti_taustamateriaali_FI.pdf%20.
https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468817&preview=/40468817/40468821/2019_03_L11_Lahetekeskustelu_Yhteisorakenneprojekti_taustamateriaali_FI.pdf%20.
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- Ei ole ihan täysin selvää, mitä etua tästä järjestelmästä olisi. 
- Se olisi todella hyvä, että toimikunnille voisi järjestää koulutuksia, jos saataisiin  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
13. AALTO TALENT EXPO 

Esitys: Aalto talent expo järjestetään 31.10.2019 ja kiltaan otettiin yhteyttä järjestelijöiden           
puolesta. He haluavat järjestää kokouksen yhdessä Koneinsinöörikillan ja Inkubion sekä          
meidän opiskelijaedustajien kanssa siitä, mitä me toivoisimme tapahtumalta. Kokous         
järjestetään 10.4. klo 13-14. Kokoukseen toivotaan 1-2 opiskelijaa killasta. 
Päätetään kuka/ketkä lähtee edustamaan kiltaa kokoukseen 
 
Päätös: Kysytään Tuomakselta ja Eerolta haluavatko he mennä kokoukseen.  
 

14. HYVINVOINTI WORKSHOP 
Esitys: Keskustellaan hyvinvointi workshopin teemoista ja päätetään workshopin ajankohta: 
 
Näin toimit kriisitilanteessa  
Ohjeet (tapaturmat, häirintä, syrjintä)  
Kriisiviestintä  
Eettisen toiminnan ohjesääntö  
Killan tapahtumien kehittäminen  
Hyvinvointityön jatkaminen  
Hallituksen jaksaminen 
Yhdenvertaisuus 

 
Päätös: Keskusteltiin teemoista. Veera tekee doodlen tapahtuman ajankohdasta. 

 
15. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 

Esitys: Päätetään edustaja Linkki ry:n vuosijuhlille 10.5: 
- Henri Miettinen 

Päätös: Henri Miettinen edustaa kiltaa Linkin vuosijuhlilla. 
 
16. RUUKKU KILTAHUONEEN KASVILLE 

Esitys: Ostetaan kiltakasville ruukku, koska sillä ei ole sellaista tällä hetkellä. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

17. UUDET TOIMIHENKILÖT 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt Maisteri-ISOiksi: Tuomas Lammi, Olli Erkkilä, Lotta          
Lehti, Kiia Lahtinen, Veera Lehto, Laura Tuomainen, Tommi Alajoki, Arttu Mäenpää ja Dina             
Mavliutova. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

18. JAOSTOKIERROS 
18.1. Opintojaosto 
18.2. Fuksijaosto 
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18.3. Muut jaostot 
 
19. MENNEET TAPAHTUMAT 

19.1. MAIK-risteily 30.3.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman kulun: Oli aika rankka. Kaikki meni ihan hyvin.             
Yhdelle unohtui varata paikka, mutta pääsi kuitenkin laivaan toisen henkilön tilalle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2. Teekkarispeksi 2.4.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman kulun: Hyvin meni. Vähän mietin saako kaikkia 20             
lippua myytyä, mutta tapahtumapäivänä sain hyvän loppukirin, kun vanhemmat kiltalaiset iski           
kiinni vikoihin lippuihin. Speksi oli tosi hyvä ja omstartteja paljon. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
20. TULEVAT TAPAHTUMAT 

20.1. MJ 6.4.2019 
Esitys: Juho Virtanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Kaikki ok.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.2. Helsinginkadun appro 10-11.4.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Fukseilla tentti samana iltana ja vähän huonosti ilmoiltu approon.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.3. Maisterien maistelu 18.4.2019 
Esitys: Iiro Vainikainen tai Ville Alasalmi kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Homma           
hoidossa, ilmo aukeaa perjantaina. Ensisijaisesti tilaisuus on maisteriopiskelijoille ja         
kv-opiskelijoille, sitten vasta muille. Päätetään annetaanko alumneille etuoikeus ennen         
kandiopiskelijoita. Teemana wappu/kevät. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.4. Aamusitsit 24.4.2019 
Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Pidetään huomenna suunnittelukokous ja piakkoin ilmo auki ja fb-tapahtuma tulille. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.5. Kiltapäiväkännit 29.4.2019 
Esitys: Keskustellaan kiltapäiväkännien työnjaosta ja käytännön asioista: 

- IE hoitaa juomat ja kassan paikalle 
- Laura ostaa tapahtumaan jtn snäkkiä 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
20.6. Wappuetkot 30.4.2019 
Esitys: Keskustellaan wappuetkojen pitämisestä ja sovitaan käytännön asioista: 

- Pidetään wappuetkot kiltiksellä klo 16-21 
- IE tuo juomat paikalle 
- Laura huolehtii snäkeistä ja ovien sulkemisesta tapahtuman loputtua 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
20.7. Wappu 30.4.-1.5.2019 
Esitys: Sovitaan wapun järjestelyistä: 
Kauppareissu 29.4: Hege käy kaupassa 
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Haamupala 30.4.: Laura Tuomainen antaa listan tarvittavista asioista kaupassa käyville.          
Laura hakee tarvikkeet klo. 6:30 Montusta ja itse Haamupala on klo 7:00 Amfin             
läheisyydessä.  
Teltta ullikselle: Se joka ensimmäisenä tulee ullikselle, pystyttää teltan. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

20.8. AATU 9.-10.5.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Ilmo meni täyteen heti. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20.9. Killan kesäpäivät 27.-28.7.2019 
Esitys: Sovitaan käytännön järjestelyistä (kuka vastaa mistäkin). Laura Tuomainen kertoo          
tilavarauksen tilanteen: 

- IE järjestää sitsit ja huolehtii niiden tarjoiluista. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys.  
 

21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Ville: Homonaamalaulua ei ole kuulunut kertaakaaan sen jälkeen, kun päätettiin lopettaa sen            
laulaminen. HIENOA!! 

 
22. SEURAAVA KOKOUS 

Veera tekee doodlen seuraavasta kokouksesta. 
 
23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Veera Lehto Laura Tuomainen 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 


