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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 13/2019 
Aika: 2.5.2019 klo 17:00 
Paikka: Monttu, Puumiehenkuja 1, 02150 Espoo 
 
Paikalla: 
Veera Lehto 
Henri Miettinen 
Eetu Kaskela  
Nelli Nokkonen 
Eeti Ahola 
Ville Alasalmi 
Katariina Kasvinen 
Lotta Kuisma 
 
Poissa: 
Laura Tuomainen 
Pinja Pirinen 
Tuomas Hukkanen 
Eero Leinonen 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi muokkauksin: lisättiin kohta 
11.3.1.2 Kiltakeskiviikkokahvit.  

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Esitys: Hyväksytään seuraavat hallituksen kokousten pöytäkirjat:  
- 11/2019 
- 12/2019 

Päätös: Ei hyväksytty esitystä.  
 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Päätös: Valittiin Katariina Kasvinen ja Ville Alasalmi pöytäkirjantarkastajiksi. 

 
7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN 

Esitys: Valitaan viikkotiedotteen tiivistelmän kirjoittaja. 
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Päätös: Valittiin Ville Alasalmi kirjoittamaan kokouksen tiivistelmä viikkotiedotteeseen.  
 

8. ILMOITUSASIAT 
Kiltalehti Geometreksen uusin numero ilmestyi eilen. Killan fuksit saivat myös lakit eilen.  

 
9. KUULUMISKIERROS 

Kata: Huonoa, vähän oli rankka wappu. 
Lotta: Jee, Aatu on ens viikolla!!  
Eeti: Ihan hyvää, oli ihan kiva nukkua. Ei enää klo 7 aamulla mäkkäriin. 
Nelli: Hyvin menee! 
Veera: menee hyvin, väsyttää vaan. 
Henri: Hyvin! heräsin tänään jopa töihin kasiksi, vaikka naama paloi eilen. 
Ville: hyvin menee, vaikka energiavajetta on.  
Eetu: Onnellisuuden kupla hajosi, takaisin arkeen, hanskat alkaa painaa. 

 
10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 
Kirsi Mäenpää Vujuille siivous- ja askartelutarvikkeita 86,70 € 
Kirsi Mäenpää Vujujen jatkoille ja sillikselle juotavaa ja syötäv.. 548,05 € 
Anni Halko Laulukoehengailun tarjoilut 76,06 € 
Emilia Taskinen Vujujen silliksen tohvelit 58,80 € 
Veera Lehto Vujulahja 14,59 
Eetu Kaskela Fuksipalkinnot 27,98 € 
Iiro Vainikainen Maisterien maistelun tarjoilut 102,81 € 
Anni Halko Killalle kahvikeksejä 3,99 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 
Rakennusinsinöörikilta ry ENG-jalkapallosarjamaksun tasaus 60,00 € 
Prodeko ry. MK-Prodeko Beachparty 852,00 € 
Aalto Cocktail ry. Keikkapalkkio 304,00 € 
Kirjapaino Bookcover Oy Geometres 2/2019 495,00 € 
Fokus Media Finland Oy Cosmopolitan kestotilaus 5-12/2019 55,00 € 
Sanoma Media Finland Oy Tiede Kestotilaus 05-12/2019 84,80 € 
Ventoniemi Oy Vujujen kuljetukset 924,00 € 
Aalto-korkeakoulusäätiö sr Vujujen kokkarit 334,18 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

10.3. Killan kortilla tehdyt hankinnat 
Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tehdyt hankinnat: 
K-Citymarket Ruoholahti Fuksien Brunssi 50,88 € 
Alepa Otaniemi Kokouseväät 7,72 € 
K-Market Otaniemi Kokouseväät 18,27 € 
S-Market Pohjois-Tapiola Kiltapäiväkännien tarjoilut 34,88 € 
Alko Kalasatama Redi Ulliksen skumpat 92,00 € 
Kaivokukka Iso-Omena IK:n lahja 35,00 € 
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Alepa Otaniemi Kokouseväät 19,25 € 
S-Market Pohjois-Tapiola MJ:n hallitusrastin tarjoilut 62,67 € 
Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

10.4. Uudet jäsenet 
 
11. JAOSTOKIERROS 

11.1. Opintojaosto 
11.2. Fuksijaosto 
11.3. Muut jaostot 

11.3.1. Sisäjaosto 
11.3.1.1. Kiltiksen viihtyvyys 

Esitys: Kiltiksen viihtyvyydestä on tullut viime aikoina palautetta. Ehdotetaan,         
että vihreä työtuoli, säkkituoli, rikkinäiset sohvapöydät ja mahdollisesti        
tietokone- ja pöytä heitetään pois. Pihalle johtava ovi on huonossa kunnossa           
ja korjattu jesarilla. Myös jääkaappi on korjattu jesarilla. Henkarinaulakon         
voisi mahdollisesti korvata seinään kiinnittävällä versiolla ja lehdille voisi         
hankkia telineen. Valaistusta voisi parantaa. Pitää mitata, minkä kokoinen         
sohva hankitaan. 
 
Keskustelu: Todettiin, että vihreän työtuolin voisi korjata muutamalla ruuvilla,         
ja niin säkkituolia kuin tietokonetta on käytetty. Keskusteltiin tietokoneen         
tarpeellisuudesta: kone pöytineen vie paljon tilaa, ja kone ei aina yhdistä           
Aallon verkkoon. Todettiin, että takahuoneen uuden sohvan ostaminen on         
venähtänyt, ja sohvan voisi jo ostaa ilman sponsorituloja. Keskusteltiin         
tiskikonemahdollisuudesta: keittiöön mahtuisi kyllä tiskikone, mutta sille ei ole         
vielä pyydetty lupaa ACRE:lta ja/tai ENG:iltä. Todettiin, että jääkaapin kunto          
on hyvä vielä tarkistaa, ennen kuin tilataan korjausta tai ostetaan uusi.           
Todettiin, että takapihan ovesta tulisi ilmoittaa ACRE:lle ja/tai ENG:ille.         
Todettiin, että eteisen löytötavaratelineen tilalle voisi pystyttää kenkäkaapin,        
ilmoitustaulun voisi pistää eteiseen seinälle, naulakot uusia sellaisiksi, että ne          
eivät kaadu, ja valaistusta tulisi kehittää.  
 
Todettiin, että takahuonetta olisi hyvä suunnitella kokonaisuutena, kun sekä         
sohva, pöytä ja mahdollisesti tietokoneen pöytä menevät vaihtoon. Tätä         
suunnittelutyötä varten voisi muodostaa oman remppatyöryhmän, sekä       
hallituksesta että mahdollisesti myös monttutontuista. Todettiin, että       
perinteisesti hallituksella on ollut suursiivouspäivät syksyisin, mutta tänä        
vuonna suursiivouksen voisi pitää jo ennen orientaatioviikkoa. Keskusteltiin,        
että toisaalta ennen vuoden loppua tulee myös pitää toinen suursiivouspäivä,          
jossa siivotaan pois kaikki kiltikselle vuoden aikana kerääntynyt tavaramäärä.  
 
Kiltahuoneen yleinen siisteys ei ole ollut sillä tasolla, millä sen haluttaisiin           
olevan. Siivousrytmistä tulisi saada tiheämpi ja/tai säännöllisempi. Toisaalta        
myös hallituksella on vastuu siivota. Keskusteltiin mahdollisuudesta luoda        
kannustimia hallituslaisille ja/tai jäsenistölle siivoamiseen: vuoden      
ahkerimman siivoojan palkinto tarraseurantataulukon perusteella, tai      
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hallitukselle mahdollisuus kuitata pois sakkoja siivoamalla. Idea on tarpeeksi         
hyvä jatkotyöstämistä varten remppatyöryhmälle.  

 
Päätös: Päätettiin pitää kesällä ennen orientaatioviikkoa siivouspäivä &        
-talkoot, ja kasataan varasto. Päätettiin pitää myös myöhemmin marraskuun         
aikoihin siivouspäivä. Hege tutkii jääkaapin. Laura kysyy tiskikoneesta.        
Tuomas selvitää sohvasponssitilanteen ja Veera kysyy ovesta. Tehdään        
nopea kysely jäsenille kiltiksen kehittämisestä, josta Eeti vastaa. Kasataan         
remppatyöryhmä, johon kuuluvat ainakin Veera, Hege, Eeti, Kata ja Lotta, ja           
joka tarkemmin suunnittelee kiltiksen uudistamisen toteutusta.  
 

11.3.1.2. Kiltakeskiviikkkokahvit 
Esitys: Hyvinvointiworkshopissa keskusteltiin kiltakeskiviikkokahveista.  
 
Keskustelu: Kiltakeskiviikkokahvit ei ole hyvä nimi, 3 K-kirjainta ei ole hyvä           
asia tapahtuman nimessä. Tilalle ehdotettiin nimeä (K)iltakahvit. Tilaisuus        
olisi uusi hallituksen aloittama low-effort perinne, josta ajan kuluessa tulee          
ilman hallituslaisia toimiva tapahtuma. Klo 16 on hyvä kellonaika, sillä se on            
päivän luentojen jälkeen, muttei liian myöhään. (K)iltakahveilla voi olla         
erilaisia teemoja eri viikkoina fiiliksen mukaan. Tapahtumaan voisi ostaa         
pieniä tarjoiluja, kuten pikkuleipiä. 
 
Päätös: Päätettiin järjestää 8.5. alkaen keskiviikkoisin klo 16:00 (K)iltakahvit.         
Eeti tekee pian Facebook-tapahtuman ensimmäisistä kiltakahveista, ja viestii        
tapahtumasta viikkotiedottessa ja Instagramissa. Veera, Nelli, Hege ja Laura         
monttutonttuineen siivoaa kiltahuonetta ennen tapahtumaa. tiistaina ja       
keskiviikkona. 

 
12. TOIMINNANSEURANTAKOKOUS 

Esitys: Päätetään toiminnanseurantakokouksen päivämäärä sekä käsiteltävät asiat.  
Päätös: Päätettiin pitää toiminnanseurantakokous tiistaina 21.5.2019 klo 18:00 alkaen.         
Kokouksessa käsitellään hyvinvointiraportti ja muut hyvinvointityöryhmän esittämät asiat,        
alkuvuoden tapahtuneen toiminnan ja syksyn tulevan toiminnan esittely sekä killan          
taloustilanteen käsittely.  
 

13. MENNEET TAPAHTUMAT 
13.1. Maisterien maistelu 18.4.2019 
Esitys: Ville Alasalmi kertoo tapahtuman kulun: Meni hyvin - vain yksi ilmoittautunut osallistuja 
ei tullut paikalle. Tila oli hyvä, JMT 11G. Tapahtuma loppui klo 21, jonka jälkeen tapahtumalla 
olisi voinut myös olla jonkin muotoiset jatkot.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

13.2. Aamusitsit 24.4.2019 
Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman kulun: Meni hyvin, eipä sen             
kummempia. Saatiin osallistujalista täyteen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

13.3. Kiltapäiväkännit 29.4.2019 
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Esitys: Veera Lehto kertoo tapahtuman kulun: Oli hyvin porukkaa, ja yllättävän hyvin jopa 
takahuoneeseen saatiin porukkaa katsomaan speksejä. Tarjoilut menivät hyvin kaupaksi, ja 
kiltis saatiin myös tehokkaasti tyhjennettyä tapahtuman päättyessä. Myös ensi vuodelle hyvä 
tapahtuma. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

13.4. Kiltisetkot 30.4.2019 
Esitys: Veera Lehto kertoo tapahtuman kulun: Meni hyvin, oli paljon porukkaa. Ensi vuonna 
voisi järjestää enemmän raksan kanssa yhteistyössä, kun tapahtumat olivat liki yhteiset. 
Ihmisiä oli hieman hankala saada ulos kiltisetkojen päättyessä, mutta se on normaalia, kun 
etkot loppuvat jo ysiltä. Ensi vuodelle tiedoksi, että pitää koordinoida enemmän raksan 
kanssa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

13.5. Haamupala 30.4.2019 
Esitys: Laura Tuomainen kertoo tapahtuman kulun:  
Haamupalataulu pitää päivittää vastaamaan paremmin määrää, mitä haamupalalla 
todellisuudessa menee ruokaa. Toisaalta oli ihan kiva, kun ylijääneistä tarvikkeista pystyi 
tekemään ullikselle voileipiä ja ne menivätkin hyvin kaupaksi. Muuten kaikki meni tosi hyvin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
14. TULEVAT TAPAHTUMAT 

14.1. Hallituksen virkistäytyminen 3.5.2019 
Esitys: Ville Alasalmi kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen ja huomisen aikataulun: 
Aloitetaan klo 17 paikassa, joka ilmoitetaan hallituksen telegramissa tämän illan aikana. 
Aloitetaan illallisella klo 17. DC: hallitusverkkarit, ohjelma sään mukaan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.2. HKL-excu 6.5.2019 
Esitys: Tuomas Hukkanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen:  
Päätös: Ei ole killan tapahtuma HÄH  

14.3. AATU 9.-10.5.2019 
Esitys: Lotta Kuisma kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Lotta ei pääse bussiin           
mukaan, Eetu ottaa Oravan kanssa vetovastuun. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.4. Lakkisitsit 25.5.2019 
Esitys: Nelli Nokkonen ja Pinja Pirinen kertovat tapahtuman suunnittelun tilanteen: Kohta 
aloitetaan tarkempi suunnittelu. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.5. Mittarien valmistujaisjuhla 
Esitys: Ville Alasalmi esittelee: Suunnitelmissa järjestää kandista ja maisterista valmistuville 
iltama. RIL Nuoret mahdollisesti sponsoroi 200€. Päätetään järjestääkö kilta sekä päivä ja 
paikka. Tapahtuman alkuperäinen idea oli ‘16-fuksien, mutta ideaa voisi laajentaa kaikille 
valmistuville. Ville vastaa järjestelyistä. 
Päätös: Päätettiin järjestää valmistujaisjuhlat valmistuville mittareille keskiviikkona 29.5.2019 
Gorsussa sponsorirahalla.  

14.6. Hallituksen kesäpäivät 3.-4.8.2019 
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Esitys: Mietitään kuka suunnittelee kesäpäiville mitäkin: Mennään Lotan mökille Karkkilaan. 
Autot: Hege saa auton, jonka lisäksi tarvitaan 1-2 muuta autoa kyyteihin. IE suunnittelee 
ruuat. Nelli ja Lotta suunnittelee tarkemman ohjelman. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

14.7. Killan kesäpäivät 27.7.2019 
Esitys: Laura Tuomainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: On varattu saunatila 
Tapiolan keskustasta. IE tekee tarjoilut. 30 ihmistä mahtuu mukaan hallitus mukaan luettuna, 
ja 10 varasijaa ilmoon. 12 € yhden safkan sitsit. Suunnittelua pitää työstää vielä. 
Toukokuussa FB-tapahtuma. 
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi, ja päätettiin rajata tapahtuma 30 osallistujan 
tapahtumaksi, josta tehdään toukokuun aikana Facebook-event, ja tapahtuma maksaa 12 € 
per osallistuja ja se pohjautuu kevennetyille sitseille. 

14.8. PP 30.10.-1.11 
Esitys: PP:tä aletaan suunnittelemaan. 
Päätös: Merkitään tiedoksi.  

 
15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

- Killan kevätjuhla voisi olla 31.5. 24.5. sijaan. 
- Sepolta tuli palautetta verkkosivuista. Otetaan palaute huomioon, ja viestintätiimi yrittää          

parantaa killan verkkosivujen ajantasaisuutta. 
- Keskusteltiin killan jäseneltä tulleesta ehdotuksesta ostaa killalle oma lentopallo.         

Suhtauduttiin ideaan myötämielisesti, ja todettiin, että muitakin urheiluvälinehankintoja tulisi         
pohtia.  
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.  

 
16. SEURAAVA KOKOUS 

Pidetään seuraava kokous 15.5. klo 17:00.  
 
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
_________________________ __________________________ 
Veera Lehto Henri Miettinen 
Puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 


