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MAANMITTARIKILTA RY

Hallituksen kokous 19/2021
Aika: 26.8.2021 klo 18.00
Paikka: Zoom-etäyhteys

Paikalla:
Onni Nurkka
Maija Mäkiniemelä
Titta Kanerva (poistui kohdassa 15.4.2.)
Inkeri Mankkinen
Elli Happonen
Juho Pelkonen
Markus Rauhanen
Jesper Winogradow
Janne Kousa
Pinja Salo
Viola Palolahti
Lotta Sirkemaa
Leo Vasara (poistui kohdassa 15.4.4.)
Laura Mörsky
Iisa Simola
Katariina Kasvinen
Aukusti Jääskeläinen

Poissa:
Tuuli Inkinen

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.06.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Lotta Sirkemaalle, Leo Vasaralle, Laura Mörskylle, Iisa
Simolalle, Katariina Kasviselle ja Aukusti Jääskeläiselle.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään kokouksen 18/2021 ja toiminnanseurantakokouksen pöytäkirjat.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys: Valitaan Elli Happonen ja Viola Palolahti pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN
Esitys: Valitaan Maija kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Onni
kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT
Ei ole.

9. KUULUMISKIERROS
Pinja: Ei kuulu sen kummempaa. Kandi on työn alla.
Onni: Kuuluu ihan ok, vähän on väsy ja kandi stressaa. Pari viikkoa pitäisi jaksaa vielä.
Elli: Oikein hyvää tai ihan ok ainakin. Odottelen “kauden alkua”.
Kuukkis: Haluttiin tulla peeloilemaan. Odotan orientaatioviikkoa ja maisteri-ISOilua.
Laura: Odotan taukoa töistä ja sitä, että pääsen ISOilemaan.
Kata: Ihan hyvää kuuluu, odotan töiden loppumista ja ruoan saapumista.
Aukka: Odotan töiden alkua ja ruoan saapumista.
Iisa: Minäkin odotan nepalilaisten ruokien saapumista.
Juho: Olen pitänyt yllä majataloa, huomenna lähden Jyväskylään.
Jeppe: Hoidan tässä MAIK-asioita, huomenna lähden Kangasalle varaslähtöön.
Inkeri: Tasaisen paksu stressi päällä orientaatioviikon ja varaslähdön vuoksi. Hype kasvaa!
Make: Pieni orientaatioviikkostressi puskee päälle. On ollut aika paljon asiaa työpöydällä.
Janne: Kuuluu ihan kivaa, sain toisen koronapiikin tänään. Päätä tosin särkee vähän. Syksyä
odotetaan!
Leo: Työt loppuvat ensi viikon tiistaina. Lähden lauantaina ekaa kertaa varaslähtöön.
Viola: Tänään loppui duunit, mutta huomenna siirryn päiväksi toiseen duuniin.
Titta: Ihan hyvää kuuluu. Hirveä kiire yrittää lomailla töiden ja vapaaehtoishommien ohella.
Maija: Hyvää kuuluu, lomailua ja siivoiluja työn alla tällä hetkellä.

10. RAHA-ASIAT
10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:
Saaja Selite Summa

Ida Rouhiainen Alumniaftereiden juomat 9.7.2021.
Kaksi pulloa, 34€ / pullo.

Huomio: Ostotapahtumasta ei ole

68,00€
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kuittia, vaan otteet saajan pankista
korttimaksutapahtumasta.

Pinja Salo 29.1.2021 Kahvimaitoa kiltikselle
sukkienjakoa ja kokoustamista
varten.

4,18€

Pinja Salo 23.4.2021 Kirjekuoria
Geometreksen lähetykseen 3,95€
hintaan
28.4.2021 Postimerkkejä
Geometreksen lähetykseen 7,00€
hintaan

10,95€

Joona Lipponen Hankinnat tehty 29.5.2021
Hankittu peijaisjoukkueen
virkistykseen virvokkeita 3 x
24-pack lager olut (71,48€), 10 kpl
greippilonkero 19,20€), 5 kpl
AleCoq greippi (8,20€), 1 kpl
Coca-Cola (0,99€)

99,67€

Joona Lipponen Hankinnat aikavälillä 26.-28.4.2021
Hankittu tarvikkeita fuksipeijais
tehtävään picculakki. Ostoksiin
kuului teippiä, rautalankaa, lankaa
sekä lakana.
Prisma: 22,88€ lankaa, rautalankaa,
lakana
Tokmanni 11,96€ teippiä (26.4.),
6,78€ teippiä ja lankaa (27.4.),
2,99€ teippiä (28.4.)

44,61€

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:
Saaja Selite Summa

HEF Group Oy Kesäkunto skaba -haalarimerkki

Eräpäivä: 15.6.2021
Maksettu 15.6.2021

176,00 €

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta

Vuokra JMT 1, varasto.
Viesti laskusta saapunut:
29.7.2021. Aiheesta soitettu AYY
asiakaspalveluun ja lasku saatu
2.8.2021.

Eräpäivä: 30.6.2021

56,94€
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Maksettu 2.8.2021

HEF Group Oy 120v haalarimerkki

Eräpäivä: 16.8.2021
Maksettu. 16.8.2021

210,88€

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
10.3. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään Donald Jordan, Danella Rajasalo, Laura Iivonen, Emmi Vieira,
Olli Johansson, Riikka Pitkänen, Viola Palolahti ja Noora Permi killan jäseniksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.4. Hyväksyttävät rahojen palautukset
Esitys: Hyväksytään seuraava Kesäpäivien rahojen palautus.
Saaja Selite Summa

Guzman Monet
Daniel

Rahojen palautus -linjauksen
mukainen poisjäänti. Asia läpikäyty
26.7.2021.

Rahat palautettu: 26.7.2021

15,00 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. PALAUTELAATIKKO
Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapuneet palautteet killan kesäjuhliin liittyen
(liitteet 1 ja 2).
Päätös: Hallitus on käynyt läpi palautelaatikkoon saapuneet palautteet. Hallitus pahoittelee
kesäjuhlissa tapahtunutta ja haluaa jatkaa asiasta keskustelua. Hallitus haluaa killan
toiminnan olevan kaikille kiltalaisille yhdenvertaista ja turvallista. Yhteisistä pelisäännöistä
pidetään erillinen kokous mahdollisimman pian, ja tähän kokoukseen myös kiltalaiset ovat
tervetulleita.

12. SITSIKÄYTÄNNÖISTÄ
Esitys: Edelliseen kohtaan viitaten sitsikäytäntöihin on luotava yhteiset pelisäännöt. Tähän
teemaan palataan yhdenvertaisuuskokouksessa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. MIL-SOMEKAMPANJA
Esitys: Pitäisi promota MILiä killalle jotenkin syksyllä.
Päätös: Promotaan MILiä Syyspäiväntäräyksen yhteydessä.

14. KILTIKSEN AVAIMET
Esitys: Päivitys, toimimattomuus ja HSL-kortit. Kiltahuoneen lukitus on muuttunut siten, että
jatkossa terassin ovesta ei pääse kulkemaan ulkoa sisälle. Hallitus pääsee kiltahuoneen
käytävään sekä Konetalon aulaan HSL-kortilla vuorokauden ympäri, sillä aulasta löytyy laite
avaimen virkistykseen. Kulkuprofiileissa on kuitenkin ollut virheitä, minkä vuoksi uusien
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avainten käytössä on ollut ongelmia. Hallituslaisten tulee muistaa kantaa matkassa
HSL-korttia ja uutta avainta. Kadonneen avaimen korvaus maksaa 50€.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. JAOSTOKIERROS
15.1. Sisäjaosto

15.1.1. Kiltahuoneen siivous
Esitys: Koitetaan suorittaa kiltahuoneen sekä sen varastotilojen siivous vielä
ennen orientaatioviikkoa. Tiedustellaan monttutonttuja ja hallituslaisia
mukaan talkoisiin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.2. Opintojaosto
15.2.1. Kandiuudistus jatkuu

Esitys: Koulutusneuvosto ja Akateeminen komitea on lyönyt lukkoon, että
kandiuudistus tulee tapahtumaan ensi vuonna. Tänä syksynä ENG kasaa
implementointiryhmän, jossa pohditaan konkreettisia muutoksia
kurssikokonaisuuksiin yms.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.3. Viestintäjaosto
15.3.1. Esitys: Ensimmäinen viikkis tulee vissiin orientaatioviikon ma 6.9. kun ei oltu

sovittu mistään muusta, ja Violan mielestä tämä on riittävä.
Päätös: Julkaistaan syksyn ensimmäinen viikkotiedote orientaatioviikon
ohjelmasta ja säännöistä jo ensi maanantaina 30.8.

15.3.2. Esitys: Viola on kirjoittanut seuraavassa kohdassa mainittavasta kyselystä
tiivistelmää, jota voisi käydä yhdessä läpi, ja voisi lähettää siitä tiedoksi
asioita kaikille orientaatioviikkoon osallistuville.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4. Fuksijaosto
15.4.1. Orientaation koronakysely

Esitys: Fukseille, ISOille ja hallitukselle (eli siis orientaatioviikon osallistujille)
on lähetetty vapaaehtoinen kysely, jolla pyritään kartoittamaan osallistujien
mielipiteitä ja toiveita orientaatioviikon järjestelyistä. Kyselyyn tullut jo hyvä
määrä vastauksia!
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4.2. Vuosikurssimerkit
Esitys: Voisiko vuosikurssimerkit pistää tilaukseen? Kuinka monta kpl
tilattaisiin kumpaakin: montako päätä ja montako 2021 palloa? Tilattaisiinko
myös 2020 pallot?
Päätös: Tilataan päät ja 2021-merkit pian. Päitä 300 kpl ja 2021-merkkejä
150 kpl.

15.4.3. Orientaatioviikon suunnitelmat etenevät
15.4.3.1. Fuksien ja ISOjen testaus

Esitys: Tällä hetkellä merkittävä enemmistö orientaatioviikon
koronakyselyn vastaajista kannattaa yhteistä killan organisoimaa
testausta orientaatioviikon alussa koronaturvallisuuden
varmistamiseksi viikon tapahtumissa. Alustavasti tilattu
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FTMK-yhteistilauksessa korona-pikatestejä 180kpl, jotka käytetään
orientaatioviikon maanantaina kandifuksien, maisterifuksien, ISOjen
sekä hallituslaisten testaukseen. Juho on kysynyt TTER:ltä
mahdollisuutta rahoituksen saamiseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4.3.2. Tapahtumien osallistujamääristä ja rajoituksista:
Esitys: Inkeri kertoo päivityksistä orientaatioviikon järjestelyihin.
Päiväohjelma järjestetään siten, että siihen on mahdollista osallistua
pienryhmissä. Näin jokaisella on mahdollisuus osallistua ohjelmaan.
Voisiko jatkot olla mahdollisesti kaikki yhdessä, sillä kaksien eri
jatkojen järjestäminen niin, että ne olisivat houkuttelevia, on
hankalaa. Pelkona se, että fuksit tai ISOt lähtevät jatkoilta
seikkailemaan ympäri Otaniemeä. Näin pidettäisiin MK:n keskinen
koronakupla koko viikon ajan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4.3.3. Orientaatioviikon perjantain ohjelma
Esitys: Mitä häppeninkiä voisi keksiä orientaatioviikon perjantaihin?
Voisi olla jotakin astetta menevämpää, eli jotkut kekkerit/jatkollinen
tapahtuma.
Päätös: Keksitään jotain hauskaa perjantaille.

15.4.3.4. Hallituksen esitteleminen fukseille
Esitys: Make ja Inkeri suunnittelevat pohjan esityksille joiden avulla
esitellään hallitus fukseille. Hallituslaiset täyttävät omat osuutensa
esitykseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4.3.5. Maisterien orientaatio
Esitys: Tällä hetkellä killan alaisille linjoille on tulossa noin 70 uutta
maisteriopiskelijaa, joista muutama suorittaa opintojaan ulkomailta
etänä. Orientaatioviikolla korkeakoulu ja maisteriohjelmat järjestävät
fukseille päiväohjelmaa. Iltojen ja iltapäivien ohjelman suunnittelu on
pitkällä ja ohjelmassa pyritään jakamaa fukseja vähintään kahteen
ryhmään maisteriohjelmien mukaisesti. Jaettaville ryhmille tullaan
nimeämään vastuuISOt, jotka toimivat maisterikapteenin apureina
jakautuneissa ryhmissä. Ohjelmaa järjestetään killan sekä ENGin
maisterikapteenien sekä mahdollisesti kvtmk:n toimesta ryhmiä
sekoittamatta samoilla periaatteilla kuin kandiopiskelijoillekin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4.4. Uusien maisteri-ISOjen hyväksyminen killan toimihenkilöiksi
Esitys: Hyväksytään Juho Pelkonen, Ella Ryhänen, Maija Mäkiniemelä,
Valtteri Siikasmaa, Katariina Kasvinen, Lotta Sirkemaa, Saskia Tuori, Laura
Mörsky, Emily Johnson, Faegheh Amanifard ja Dina Mavliutova killan
maisteri-ISOiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15.5. Ohjelmajaosto
Ei tiedotettavaa.

15.6. Ulkojaosto
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15.6.1. Syksyn liikuntatapahtumat
Esitys: Liikuntatutorit kokoustivat 25.8. Jeppe kertoo mitä miitissä puhuttiin:
Ensimmäiset ohjelmat alkavat orientaatioviikon jälkeen. Luvassa on myös jo
perinteeksi muodostuneita sunnuntaipäivän mittarikävelyitä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.6.2. SocialSports-yhteistyö
Esitys: Juho ja Onni kokoustivat uuden matalan kynnyksen liikuntasovellusta
tarjoavan yrityksen kanssa heinäkuun alussa ja nyt pitäisi päättää,
lähdemmekö maksuttomaan yhteistyöhön mukaan.
Päätös: Viedään tieto eteenpäin liikuntatutoreille.

16. MENNEET TAPAHTUMAT
16.1. Killan kesäpäivät

Esitys: Tapahtuma sujui onnistuneesti ilman koronatartuntoja.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2. Killan kesäjuhlat
Esitys: Palautteiden kaltaisia tapahtumia lukuun ottamatta vuoden ensimmäiset killan
sitsit sujuivat hyvin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.3. MAIK-risteily 13.-14.8.
Esitys: MAIKin 22h risteily Tallinnaan saatiin järjestettyä onnistuneesti.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. TULEVAT TAPAHTUMAT
17.1. Turnajaiset 2.9.

Esitys: Aku ja Fyysikkokillan edelliskauden fuksikapteenit järjestävät omille
fukseilleen turnajaiset. Pyytävät meiltä apua yhdelle rastille, 2-4 henkilöä klo 18-21
Seurasaaressa. Rasti on jo keksitty, joten tarvitsee vain ilmestyä paikalle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.2. MAIK-varaslähtö 27.-29.8.
Esitys: Tämän vuoden varaslähtö järjestetään kahdessa osassa niin, että perjantaina
on IK:n päivä ja lauantaina MK:n ja AK:n päivä. Koronarajoituksista johtuen
tapahtuma on tarkoitettu vain fukseille ja ISOille.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.3. ISOinfo 30.8.
Esitys: Aatu ja Inkeri pitävät uusille ISOille infotilaisuuden ennen orientaatioviikkoa.
Tilaisuus pidetään ulkona, eikä se tule rikkomaan tämänhetkisiä koronarajoituksia.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.4. Mittareiden ISOvaihto 2021
Esitys: Maija ja Aatu järjestävät vanhoille ja uusille ISOille ISOvaihdon keskiviikkona
1.9. Tapahtuma järjestetään ulkona, ja osallistujamäärä ei tule rikkomaan
tämänhetkisiä koronarajoituksia.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.5. 6.-10.9. Orientaatioviikko
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Esitys: Orientaatioviikon tapahtumien suunnittelu on edennyt. Orientaatioviikon
tapahtumien säännöistä ja rajoituksista keskusteltu aiemmin jaostokuulumisissa.
Vielä pitäisi keskustella perjantain musiikkipuolesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.6. 14.9. Otasuunnistus
Esitys: Otasuunnistus siirtynyt orientaatioviikolta tähän päivämäärään. MK suunnistaa
samaan aikaan kuin PT, IK, FK, TF ja KIK.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.7. 15.9. ENG practice sitsit
Esitys: ENGin maisterifuksien ensimmäiset sitsit. Suunnittelu alkutekijöissään.
Tapahtuma järjestetään OK20:n tiloissa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
18.1. Killan krokesettien sijainnit

- Yksi on ainakin Töölössä. Siellä on myös toinen mölkkysetti.
18.2. Voiko tilasta jostain tarkistaa mihin tiloihin on jo syöttänyt tapahtumien

turvallisuussuunnitelman?
- Ei varmaankaan.

18.3. Tämä kokous tulee kestämään 3 tuntia.

19. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokousaika ilmoitetaan Telegramin välityksellä.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_________________________ __________________________
Onni Nurkka Maija Mäkiniemelä
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

LIITTEET

Liite 1: Palaute
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Hei rakas kilta ja kiitos perjantain kesäjuhlista! Lähtökohtaisesti oli erittäin ihanaa pitkästä aikaa nähdä
muita mittareita ja juhlia yhdessä pitkästä aikaa! On kuitenkin pari muttaa eli en nimittäin kokenut
näitä sitsejä naisena kovinkaan turvallisiksi juhliksi ja toivoisin, että asiaan kiinnitetään erityistä
huomiota tulevaisuudessa laatimaalla turvallisen tilan periaatteet ja tiedottamalla killan jäseniä siitä,
mikä on epäasiallista käytöstä. Myös juhlista vastaavien henkilöiden tulisi ottaa enemmän vastuuta ja
muistuttaa asiasta juhlien aluksi. Halusin tuoda esiin kesäjuhlissa tapahtuneet seuraavat tapaukset:

Useammat laulut ymmärrettävästi ovat vanhahtavia, mutta niihin sisällytetty naisviha mm. sana akka
ja toisaalta pelkästään miehen näkökulmasta kirjoitetut lyriikat tuntuvat syrjiviltä. Lisäksi toivoisin, ettei
seksuaalista väkivaltaa kokeneiden kokemuksia vähäteltäisi tai niitä tuotaisi osaksi sitsilauluja
yksittäistenkään henkilöiden toimesta - viittaan lauluun joka jatkui läsyn ulkopuolisiksi säkeiksi mm.
lasten hyväksikäyttöä koskevaksi - not ok ja mielestäni on killan vastuulla että tällaiset laulut loppuvat
heti alkuunsa esim muistuttamalla näistä asioista ennen sitsien alkua. Ikinä ei voi tietää, kuka on
mitäkin elämässään kokenut eikä ole reilua pilata (vaikka olisi tahattomasti/tiedostamatta) toisen
henkilön iltaa muistuttamalla vanhoista traumoista yms. Enkä puhu nyt henk koht kokemuksesta.

Lisäksi todistin illan aikana tapauksen, joka oli selkeää seksuaalista häirintää "läpänheiton
muodossa", mutta jossa killan miesoletettu jäsen esineellisti ja loi seksuaalissävytteisen ehdotuksen
mobilepaymaksun yhteyteen maksaessaan juomastaan ko sovelluksella.

Näiden lisäksi valitettavasti sain myös henkilökohtaisesti kokea kun pukeutumistani kommentoitiin,
sitä pyytämättäni, arvostelevasti luoden minulle epämiellyttävän olon loppuillaksi.

En halua ainakaan tässä vaiheessa vielä paljastaa henkilötietojani asian arkaluotoisuuden vuoksi. Jos
kilta kutsuu jäsenensä keskustelemaan yhdenvertaisuudesta, saatan tulla paikalle niin minulle
sopiessa.

Liite 2: Palaute

Olimme sitsaamassa. Huomasimme, että läsystä puuttuu häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä
linkki tähän palautelomakkeeseen. Jos löydämme vielä puutteita, kerromme sen seuraavassa
palautteessa. (P.s. kiva, että läsy on paksua paperia)


