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MAANMITTARIKILTA RY

Hallituksen kokous 20/2021
Aika: 1.9.2021 klo 13.00
Paikka: Zoom-etäkokous

Paikalla:
Onni Nurkka (poistui kohdassa 11.4.1., palasi kohdassa 11.4.1.)
Maija Mäkiniemelä
Inkeri Mankkinen (poistui kohdassa 10., palasi kohdassa 11.1.2.)
Elli Happonen
Tuuli Inkinen
Juho Pelkonen
Markus Rauhanen
Pinja Salo
Viola Palolahti

Poissa:
Jesper Winogradow
Janne Kousa
Titta Kanerva

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.12.

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

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN
Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Hyväksytään kokouksen 19/2021 pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Esitys: Valitaan Tuuli Inkinen ja Pinja Salo pöytäkirjantarkastajiksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

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

8. ILMOITUSASIAT
Ei ole.

9. KUULUMISKIERROS
Make: Syön erittäin mehevää lounasta ja lomailen enimmäkseen tämän viikon.
Orientaatioviikkoa odotellessa!
Onni: Heräsin tänään jo kymmeneltä. Kengät jäi ostamatta, kun pankkikortti oli vanhentunut.
Inkeri: Ihan hyvää kuuluu, pahin stressi alkaa olla ohi. Koitan nyt lomalla saada kaiken
hoidettua.
Tuuli: Heräsin juuri, on ensimmäinen lomapäivä. Haikea fiilis, kun työt loppuivat. Harvinaista.
Maija: Lomakiireet painavat, kiltahässäkkää on yllättävän paljon!
Viola: En ole surullinen siitä, että työt loppuivat. Otin vähän sijaisuuksia huomiselle.
Juho: Eipä sen kummempaa, olen aika monetta kertaa porukoilla. Tein äsken
pihlajanmarjoista smoothien.
Pinja: Kandistressiä vieläkin. Ohjaaja ei vastaa viesteihin, toivottavasti opponentti olisi
aktiivisempi. Odotan ISOvaihtoa!
Elli: Ihan hyvää kuuluu. Ompelen haalarimerkkejä, kesäkuntoskaban merkki on kamala. Olen
iloinen yhdenvertaisuuskokouksesta.

10. RAHA-ASIAT
10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:
Saaja Selite Summa
Päätös: Ei ole.

10.2. Hyväksyttävät laskut
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:
Saaja Selite Summa
Päätös: Ei ole.

10.3. Uudet jäsenet
Ei ole.

11. JAOSTOKIERROS
11.1. Sisäjaosto

11.1.1. Kiltiksen siivous
Esitys: Kiltiksellä siivoiltiin tiistaina aamupäivällä. Maija kertoo
lopputuloksesta: Kiltahuoneen pienen puolen kaapinovet on vihdoin ruuvattu
takaisin paikoilleen! Se jo itsessään paransi huoneen ilmettä huimasti.
Siivous keskittyi lähinnä säilytystilojen tavaroiden läpikäyntiin: loimme
excel-taulukon kaikista käyttötavaroista, jotka meitä tuli vastaan. Tarkoitus
olisi jatkaa taulukon tekoa taas seuraavassa siivouksessa. Taulukosta
voimme nähdä, mitä tavaroita killalla on ennestään ja missä niiden
säilytyspaikka sijaitsee. Kun taulukko on valmis, kilta voisi esimerkiksi ottaa
käyttöön tavaranlainaussysteemin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.



MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/7
Aalto-yliopisto 20/2021
Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja

11.1.2. Killalle Dymo?
Esitys: Kiltiksen säilytystilat olisi helpompi pitää järjestyksessä, jos ne
merkittäisiin tarroilla hyllyihin/kaappien oviin/laatikoihin. Dymon kaltaisella
kirjoittimella tämän saisi tehtyä siististi.
Päätös: Kysytään, onko viime vuoden hallitus päättänyt tämän hankinnasta.

11.2. Opintojaosto
Ei tiedotettavaa.

11.3. Viestintäjaosto
11.3.1. Deadline eslin täydentämiselle

Esitys: Eslin täydentämisen deadline on nyt sunnuntaina keskiyöhön
mennessä, jotta Viola saa viikkiksen maanantaina lähtemään ajoissa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.4. Fuksijaosto
11.4.1. Mihin kaikkialle hallituslaisia tarvitaan orientaatioviikolla

Esitys: Inkeri kertoo päivityksiä: Maanantaina pari tyyppiä voisi tulla
auttamaan aamun säädöissä. Maanantaina on myös hallituksen esittely klo
15.15, ja esittely vedetään kahteen kertaan. Maanantai-illan
Ramboll-tapahtumaan voisi tulla Gorsulle pari hallituslaista klo 17 alkaen.
Tiistain kurssi-ilmoittautumisiin voisi tulla mahdollisesti hallituslaisia avuksi.
Tiistai-iltana kiltiksen takapihan jatkoille tarvitaan apuvoimia. Keskiviikkona
on rento hengailuilta, sinne voi tulla pari ihmistä. Torstai-illan
kyykkäturnaukseen tarvitsee todennäköisesti apua, samoin perjantai-illan
tapahtumaan. Markus kertoo päivityksiä: Markus jakaa esityspohjan.
Haluaako hallitus pitää kyykkäturnauksen kanssa samanaikaisesti
pidettävässä ENGin rastikiertelyssä rastia? Mahdollisesti maisterifukseja voi
myös tulla moikkaamaan kiltiksen takapihalle perjantaina.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.4.2. Orientaatiotapahtumista
Esitys: Inkeri kysyy, voiko maksullista tapahtumaa mainostaa kaikille
yhteisenä tapahtumana.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.4.3. ENG:in kanssa edelleen säätöä
Esitys: Eng on nyt luvannut meille tilat koululta ma 6.9. 9.00-12.30.
Kiinnostaisi tietää, päästäänkö käyttämään tiloja muina ajankohtina. Nyt voi
olla niin, että tiloja on käytössä vain maanantaina, joka tuo haasteita muun
orientaatioviikon ohjelman aikataulutukseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.4.4. Orientaatioviikon testauksen järjestelyt
Esitys: Fuksien testaus pitäisi hoitaa ennen orientaation ohjelman alkamista,
eli maanantai klo 9 aamulla mennessä. Mietin, jos osa porukasta tekisi testin
jo sunnuntaina, niin homma helpottuisi. Voisin tehdä aiheesta kyselyn
fukseille (ketkä pääsisivät tekemään testin jo sunnuntaina, loput testataan ma
aamulla). Onko ajatuksia siitä, miten testaus järjestettäisiin? Tarkat järjestelyt
pitänee vielä katsoa läpi.
Päätös: Jaetaan testejä sunnuntaina sekä aamupäivällä että iltapäivällä.

11.4.5. Kandien orientaatiotapahtumat
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Esitys: MA Päivä: luentoja ja esittäytymisiä Ilta: ensimmäinen ilta Rambollilla.
TI Päivä: kurssi-ilmottautuminen ja kampusta tutuksi Ilta: ISOapprot + jatkot
kiltiksen takapihalla (jatkoilla karaoke, Aku hoitaa?). KE Päivä:
kurssi-ilmottautuminen etänä + pääaineluennot ja att studera på svenska
(toivoisin, että näitä päästäisiin katsomaan koululle), Ilta: rentoa hengailua
kylän olohuoneella ja teekkarielämää-videon katsominen. TO Päivä: Aallon
palvelumessut (en tiedä mikä tämä on) + Esan inspisluento (olis kiva katsoa
yhdessä) + vierailu täffällä, Ilta: Kyykkäturnaus fuksiryhmien kesken. PE
Päivä: Oppimiskeskusvierailu (en tiedän mikä tämä on) +
kampuskiertelyä/pelailua fuksiryhmissä, Ilta: MK minigolf (maksaa 6€ per
nenä) ja etkot + pihapirskeet ossinlammella.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.4.6. Maisterien orientaatiotapahtumat
Esitys: MA Campus tour Rambollin excursiolla, TI ulkopelailua Gorsulla, KE
ENG masters OK20, TO ENG masters rastikiertely (hallitus tänne pitämään
rastia?), PE MK minigolf.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.5. Ohjelmajaosto
11.5.1. Apu-IE kokous

Esitys: Keskusteltu syksyn tapahtumista, vastuista ja sitsikäytännöistä.
Apu-IE perillä toimintatavoista häirintätilanteessa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.5.2. Lukkarivirkistys?
Esitys: IE on pohtinut, pitäisikö lukkareille järjestää virkistäytymistä, kun
lukkarisitsit eivät onnistuneet.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.5.3. Uusi apu-IE
Esitys: Yksi apu-IE on ilmoittanut jättävänsä toimarihommat syksyn osalta,
joten tarvitsemme korvaavaa työvoimaa. Onnistuuko tämä ilman vaaleja vai
voimmeko itse hankkia korvaajan?
Päätös: Valitaan uusi apuIE viime vaalikokouksen tulosten perusteella.

11.6. Ulkojaosto
Ei tiedotettavaa.

12. YHDENVERTAISUUSKOKOUKSEN LÄPIKÄYNTIÄ
Esitys: Käydään läpi yhdenvertaisuuskokouksen sisältöä (liite 1). Päätetään, että killan
sitseillä tulee olla näkyvillä AYY:n häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä linkki killan
palautelaatikkoon. Läsyjä varten luodaan yleinen pohja, millä varmistetaan se, ettei läsyihin
päädy sitsilauluja vanhoilla ja epäkorrekteilla sanoilla. Pyritään lisäämään myös uusien
sitsilaulujen määrää läsyissä. Killan omista häirintäyhdyshenkilöistä käydään keskustelua
tulevaisuudessa. Kilta ei hyväksy syrjivää eikä häiritsevää käyttäytymistä, ja hallitus pitää
osaltaan huolen siitä, että killan tapahtumat ovat kaikille tasavertaisesti turvallisia. Kirjoitetaan
yhdenvertaisuudesta tiivistelmä kiltalaisille jaettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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13. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET
Esitys: Päätetään edustajat seuraaville vuosijuhlille:
AYY 1011: Pinja ja Jeppe.
Päätös: Päätetään, että Pinja ja Jeppe edustavat kiltaa AYY1011-vuosijuhlilla.

14. MENNEET TAPAHTUMAT
14.1. MAIK-varaslähtö 27.-29.8.

Esitys: MAIK-varaslähtö saatiin järjestettyä onnistuneesti viime viikonloppuna.
MK-fukseja oli paikalla noin 30 kappaletta ja porukalla vaikutti olevan oikein hauskaa.
ISOt olivat aktiivisia ja hoitivat hyvin roolinsa. Kaiken kaikkiaan erinomainen
viikonloppu!
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. TULEVAT TAPAHTUMAT
15.1. ISOvaihto 1.9.

Esitys: ISOvaihto pidetään tänään illalla niemessä!
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.2. Orientaatioviikko 6.-10.9.
Esitys: Tapahtumia esitelty jaostokierroksella. Valitettavasti ISOjen ja fuksien lisäksi
tapahtumiin ei voida ottaa muita osallistujia.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.3. Otasuunnistus 13.-14.9.
Esitys: Pidetäänkö MK-rastia?
Päätös: Ei pidetä rastia.

15.4. Mittareiden pesispäivä 16.9.
Esitys: Liikuntatutorit järjestävät näillä näkymin torstaina 16.9. pesispäivän kiltalaisille.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.5. Mittarikävely 19.9.
Esitys: Viimekeväiset mittarikävelyt tekevät 19.9. paluun. Kävelyitä on luvassa
toistaiseksi joka sunnuntai.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
16.1. Tiivistelmä koronakyselyyn pitäisi kirjoittaa loppuun

Viola voi päivittää aloitettua tekstiä kun tuli lisää vastauksia, mutta tarvitsee
oikolukijoita ja apua siihen, että siitä tulee selkeä ja korrekti.

16.2. Speksin kaiuttimet orientaatioviikon perjantaille
Maksaisi 100e. Tämä ok? - OK.

16.3. Onko vuosikurssimerkit tilattu?
- Ne ovat työn alla.

16.4. Ovatko kroket ja mölkyt kiltiksellä? Entä toimiiko kaiuttimet ilman verkkovirtaa?
- Yksi krokesetti on varastolla.

17. SEURAAVA KOKOUS
Seuraavasta kokouksesta laitetaan Doodle.
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18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_________________________ __________________________
Onni Nurkka Maija Mäkiniemelä
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

LIITTEET

Liite 1: Kokousmuistio yhdenvertaisuuskokouksesta 31.8.2021

1. KOKOUKSEN TAUSTAA
Tässä kokouksessa keskustellaan kiltalaisten yhdenvertaisuuteen liittyvistä aiheista. Tähän
sisältyy mm. killan sitsikäytänteet ja pohdinta siitä, tarvitsisiko kilta omat
häirintäyhdyshenkilönsä. Kokous ei ole virallinen eli lopullisia päätöksiä tässä kokouksessa ei
tehdä, mutta keskustelun pohjalta hallitus jatkaa keskustelua varsinaisessa hallituksen
kokouksessa huomenna 1.9.2021 klo 12.

2. YHDENVERTAISUUS
https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/
“Yhdistystoiminnassa laittomana syrjintänä voidaan pitää esimerkiksi yhdistyksen toiminnassa
esiintyvää toistuvaa häirintää - - .”
https://www.ayy.fi/fi/hallinnolliset-asiakirjat/turvallisemman-tilan-periaatteet

3. SITSIKULTTUURI
Miten ennaltaehkäistä häirintätapauksia ja muuta loukkaavaa käytöstä sitseillä? Mitä tulee
huomioida skoolauksessa, läsyissä ja lukkarien toiminnassa? Ville kertoo teekkarilaulukirjan
toimituskunnan näkemyksistä.

- turvallisemman tilan periaatteet mainittuna sitsien ja muiden tapahtumien
tiedotuksessa:
“Smökki Afterwork on tapahtumana reilu ja yhdenvertainen kaikille eikä tapahtumassa
hyväksytä minkäänlaista häirintää. Tapahtumassa noudatetaan AYY:n turvallisemman
tilan periaatteita. Jos kuitenkin kohtaat tapahtumassa epämiellyttävää käytöstä tai
häirintää, voit ottaa yhteyttä AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin hairinta-mies@ayy.fi tai
hairinta-nainen@ayy.fi.”

- ohjeistus neutraalista skoolaustavasta

https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/
https://www.ayy.fi/fi/hallinnolliset-asiakirjat/turvallisemman-tilan-periaatteet
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- tarvitseeko skoolaustapaa toisaalta muuttaa, jos istumajärjestys on
sekalainen?

- sukupuoleton plaseeraus
- läsyihin häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot ja palautelaatikon osoite: yhtenäinen

läsypohja päivitetyillä versioilla
- epäkorrektien lisäsäkeistöjen päälle skoolaaminen
- epäsoveliaan säkeistön aloittajan annetaan laulaa säkeistönsä yksin
- vanhoissa sitsilausuissa korostuu miehen näkökulma => uudessa läsypohjassa voisi

huomioida moninaisuutta paremmin
- hallitus voi esittää toiveensa lukkaristolle sitsien suhteen

4. MUUT TAPAHTUMAT
Onko muissa killan tapahtumissa huomattavia epäkohtia esim. perinteiden osalta?

- PP:n tg-chatin epäsopiva kuvamateriaali pois
- PP:n vitsikilpailu on ongelmallinen, sillä kaikki tapahtumaan osallistuvat joutuvat

kuuntelemaan vitsejä => syrjivät vitsit tulee kieltää
- bussin mikrofonin käyttöön suodatusta, novelleja voisi lukea esimerkiksi bussin

takaosassa
- onko hyväksyttävää, että kiltalaiset ovat humaltuneita excursioilla?
- alkoholitapahtumia ja alkoholittomia tapahtumia ei tarvitse brändätä alkoholillisiksi tai

alkoholittomiksi
- hyväksytään se, että jotkut eivät juo => turha kysely pois, alkoholittomuuteen ei

tarvitse olla suoraa syytä

5. UUDET OPISKELIJAT
Millaista esimerkkiä vanhojen kiltalaisten tulisi näyttää uusille opiskelijoille killan
tapahtumissa?

- fukseille voi opettaa, että on olemassa myös alkoholittomia tapahtumia
- ISOt korostavat, että on täysin hyväksyttävää olla juomatta ja että hauskaa voi pitää

ilman alkoholiakin
- vanhoille kiltalaisille killan pelisäännöt selviksi => tiivistelmä tästä kokouksesta?

6. KILLALLE OMA HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ?
Ovatko AYY:n häirintäyhdyshenkilöt liian vaikeasti lähestyttäviä, helpottaisiko mahdollisten
häirintätapausten käsittelyä killan omat yhdyshenkilöt? Miten nämä valittaisiin?

- killan omissa yhdyshenkilöissä olisi se etu, että tapaukset pääsisivät heti
killan/hallituksen tietoisuuteen

- toisaalta häirintäyhdyshenkilöillä olisi hyvä olla koulutus virkaansa, tarjoaako esim.
AYY tällaista?

- selvitetään muilta killoilta, millaisia toimintamalleja heillä on käytössä
häirintäyhdyshenkilöiden suhteen


