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MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 24/2022

Aika: 6.6.2022 klo 16.30

Paikka: Maanmittarikillan Kiltahuone (Otakaari 4) ja Zoom-etäkokous

Paikalla:

Jesper Winogradow

Tuuli Inkinen

Aatu Jäntti

Elli Vainio-Mattila (Poistui kohdassa 18.)

Joona Lipponen

Juuli Väätäinen

Markus Hartikainen

Otto Näsman

Otto Sorvo

Pinja Salo

Riina Timonen

Joel Leppänen

Katariina Kasvinen

Poissa:

Daniel Guzman Monet

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.32.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Katariina Kasviselle.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään hallituksen kokouksen 23/2022 ja killan kokouksen 2/2022 pöytäkirjat.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Riina ja Markus pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Tuuli kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT

Otto N: Aurinkoista maanantaita kaikille.

Riina: Olin tyhmä ja ilmoittauduin kurssille.

Joona: Kiva kun kesä alkaa.

9. KUULUMISKIERROS

Pinja: Nyt on kaikki matskut ja tentit tehty, jännitetään että valmistutaanko kandiksi. Yhden

kurssityön palautin vähän myöhässä, mutta ei se haittaa.

Otto N: Olin viikonloppuna TKTMK:n kesäpäivillä. Oli paljon kulttuuria ja muuta mukavaa.

Kurussa, Näsijärven rannalla oli mukavaa. Nukuttu ei ole. Minulla on nyt loma ja se on aivan

mukavaa.

Otto S: Iski ikäkriisi, kun lakkiaisistani on yhtä kauan aikaa kun vietin lukiossa. En pysty

käsittämään. Nyt ollaan taas totuttu arkeen Espanjan jälkeen.

Katariina: Olin myös viikonloppuna lakkiaisissa. Dippa-ahdistus ja valmistumisahdistus.

Toivottavasti kiltis tarjoaa myös kesällä hyvän ilmapiirin ja kehityn Mario Kartissa.

Joona: Oli yksi dedis, totesin että en jaksa. Teen sitten ensi vuonna. En ole ottanut, mutta

pitäisi ottaa lomaa.

Riina: Olen töissä ja nyt olen taas koulussa. Otin kurssin, se oli houkutteleva. Se on ryhmätyö,

joten en ole yksin sen kanssa. Eihän tämä hauskaa ole, mutta semmosta.

Markus: Kesä on alkanut. Jännityksellä, mutta toisaalta myös innostuksella odotan kandia.

Saa nähdä miten saa tasapainoteltua kandin ja muun kanssa.

Aatu: Eilen kirjoittelin portfoliota aamu kahteen asti. Sain nukuttua ruhtinaalliset kolme

tuntia ennen töitä. Omituinen työpäivä, sain vierailijalätkän ja soitin IT-tukeen. En ole vielä

allekirjoittanut työsopimusta tai saanut työkonetta. Kävin lounaalla.

Tuuli: Maanantaiahdistus on isosti läsnä. Odotan innolla ja jännityksellä ensimmäistä

akateemista keskustelua kandiohjaajani kanssa.

Jesper: On sika kiva fiilis duunista. Oli kiva päivä töissä. Vähitellen palautuu kesään ja arkeen

viime viikosta. Innolla odotan kaikkea.

Joel: Ei kuluu hyvää. Olen ollut kuumessaa, ehkä espanjantauti. Olen viettänyt viikonlopun

ravaten sängyn ja vessan välillä. Positiviista on, että olen yhdessä viikonlopussa

laihduttamaan pari kiloa.

Elli: Vähän samat fiilikset kuin Joelilla. Vähän nousi lämpö ja olo on kuutamoinen. Onneksi

karvapalleroinen tuli lohduttamaan. Otti nokoset mun sylissä ja tuijottelee ikkunasta.

10. RAHA-ASIAT
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10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja Selite Summa

Pinja Salo 25.5.2022 Sähköinsinöörikillan vuosijuhlalahja 14,98 €

Aatu Jäntti 3.6.2022 Vuoden 2021 ISOjen
kiitostapahtuman tarjoilut ja
leivontatarvikkeet

55,97 €

Tuuli Inkinen 24.5.2022 ja 2.6.2022
Kokouseväitä toiminnanseurantakokoukseen
ja tapaamiseen Oltermannin kanssa

37,94 €

Tuuli Inkinen 18.5.2022
Pihajuhlien tarjoilu ja kukkia kiltahuoneelle

125,71 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Saaja Selite Summa

Accountor Finago Oy Taloushallinto Kevyt kuukausimaksu. Eräpäivä
10.6.

24,23 €

Alepa Otaniemi 2.6. Killan kevätkauden päätöksen tarjoilut.
Korttimaksu

36,62 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Haalarimerkkien tilaaminen

Esitys: Merkkien hinta-arviot. Mittanauhamerkin 300kpl ~200e. Kolme kovaa

heijastin 200kpl ~360e. Vuosikurssipallot 50kpl ~90e ja 200kpl ~150e.

Päätös: Hyväksyttiin määrä- ja hintaesitykset.

10.4. Taloustoimikunnan perustamisen edistäminen

Esitys: Pohditaan taloustoimikunnan mahdollisia tehtäviä ja hakuprosessin

toteuttamista toimikuntaan myöhemmin kesällä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. PALAUTELAATIKKO

11.1. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien muroja

kiltahuoneella (liite 1).
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Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Murot ovat hyvä välipala, pohdimme

mahdollisuuksia lisätä kiltahuoneelle välipalatarjontaa. Varapuheenjohtaja ja

Monttutontut lähtevät selvittämään asiaa.

11.2. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapuneet palautteet koskien

hallituksen kesäpäiviä (liitteet 2-12).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Suuren palautevyöryn johdosta asiaa on

kommentoitu erikseen jo killan Telegram-chatissa. Tässä kuitenkin vielä tarkennuksia

ja vastauksia matkaan liittyneisiin palautteisiin:

Hallituksen Espanjan matka on ollut hallituksen jäsenille täysin omakustanteinen

reissu. Hallituksen virkistysbudjettia ei ole käytetty kyseiseen reissuun, sillä kaikki

hallituksen jäsenet eivät päässeet paikalle. Kilta ei täten maksa mitään osuutta

matkasta tai mitään siihen liittyviä mahdollisia oheistuotteita, kuten aurinkorasvoja.

Hallitus ei näe syytä, miksi hallituksen jäsenten omakustanteinen vapaa-ajanmatka ei

olisi sallittu tai suotava AYY:n, ENG:in tai yliopiston näkökulmasta. Hallitus on

lähtenyt reissuun loppukeväästä kiltatoiminnan ollessa suhteellisen rauhallista ja

hoitanut kiltavelvollisuutensa Espanjassa normaaliin tapaan. AYY on kommentoinut

hallituksen Espanjanmatkaa Instagramissa oman kyselytuntinsa aikana 30.5. AYY:tä

lainaten: on hyvä muistaa että myös kilta-aktiivit saavat olla yksityishenkilöitä ja pitää

hauskaa. Se, että killan hallitus viettää aikaa yhdessä, ei aina tarkoita, että myös

killan varoja käytettäisiin.

Hallitus ei suunnittele järjestävänsä erillistä Malagan matkaa killalle. Killan edellinen

ulkomaanmatka UVP Amsterdamiin ja Pariisiin on juuri järjestetty. Killan seuraava

ulkomaanmatka on näillä näkymin syksyllä Norjassa järjestettävä Nordiskt möte.

Killan kesäpäivät järjestetään tänä vuonna Arkkitehtikillan Majalla heinäkuussa.

Kyseiset kesäpäivät tulevat olemaan kiltalaisille vähintään edulliset ja

mahdollisuuksien mukaan ilmaiset. Kesäpäivät tulevat olemaan yhden yön mittaiset.

Hallitus haluaa muistuttaa, että jokainen hallituslainen on oikeutettu omaan

henkilökohtaiseen elämään kiltatoiminnan ulkopuolella ja toivoo kiltalaisten myös

ymmärtävän, että hallitustoiminta on paljon muutakin kuin keskenäisiä virkistyksiä.

Se miten killan hallitus haluaa keskenään viettää vapaa-aikaa, on kunkin hallituksen

itse päätettävissä. Reissun kuvia ei ole postailtu killan virallisiin kanaviin vaan

hallituslaisten henkilökohtaisiin someihin. Hallitusviran tai minkään muunkaan

kiltapestin  johdosta ei oman sosiaalisen median käyttöä tarvitse rajoittaa.

Hallituksen toimintaa saa ehdottomasti kyseenalaistaa, mutta hallitus toivoo

palautteiden pysyvän asiallisina. Erityisen epäasialliset palautteet on päätetty tässä

tapauksessa jättää nostamassa kokouspöytäkirjaan. Kiitos palautteista, joissa kritiikki

on esitettty asiallisesti.
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Haluamme lisäksi kiittää kehuista koskien Nintendo Switchiä, kiltahuonetta,

vuosijuhlia, Geometrestä sekä killan pehmolelua Hernepyllyä!

11.3. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien hallituksen

toimintaa (liite 13).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Ensimmäiseen kysymykseen on vastattu

kohdassa 11.2. Espanjan matkasta on puhuttu ensimmäisissä kokouksissa hallituksen

kesäpäivinä työnimikkeenä, sillä se oli hallituksen ensimmäinen idea kesäpäiviksi.

Kaikki hallituslaiset eivät kuitenkaan lopulta päässeet lähtemään kyseisille

kesäpäiville. Näin ollen hallitus päätyi ratkaisuun järjestää omat viralliset

kesäpäivänsä perinteisenä mökkiviikonloppuna ja työstämään Espanjan matkaa

erillisenä reissuna. Hallitusten kesäpäivien toteutus on päätetty kokouksessa 5/2022.

Jos kiltalaiset ovat tyytymättömiä hallituksen toimintaan ja haluavat tarkistaa toimiko

hallitus oikein, he voivat olla yhteydessä killan toiminnantarkastajiin.

Toiminnantarkastajien nimet löytyvät killan nettisivuilta.

11.4. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien kiltiksen tv:tä

(liite 14).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Se on todennäköisesti johdon syytä, ostamme

uuden.

12. TAPAAMINEN KILLAN OLTERMANNIN KANSSA

Esitys: Hallitus tapasi killan oltermannin Kirsikka Riekkisen kiltahuoneella torstaina 2.6.

Tapaamisessa hallitus tutustui Kirsikkaan ja Kirsikka hallitukseen sekä porukalla ideoitiin,

miten oltermanni voisi toimia aktiivisemmin killassa. Tavoitteena tuoda Kirsikka ja muuta

opetushenkilökuntaa lähemmäksi opiskelijoita esimerkiksi rennon kiltahuonetapaamisen

merkeissä, kutsua Kirsikka mukaan muutamiin syksyn tapahtumiin sekä osallistaa

oltermannia alkuvuoden killan vaihdossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. KESÄHENGAILU AA-KERHOJEN HALLITUSTEN KANSSA

Esitys: Aikaisemmin keväällä oli puhetta yhteisestä AA-kerhojen hengailusta / virkistyksestä.

Pitäisikö pitää kevytmuotoinen piknik-hengailu tmv. jossain välissä kesää? Ei vaatisi

suurempaa järkkäilyä, mutta voisi olla kiva luoda mahdollisuus päästä tapaamaan toisiaan

ennen syksyn rientoja.

Päätös: Lähdetään järjestämään.

14. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET

14.1. Teekkariperinnejuhla 19.11.

Esitys: Valitaan Joel ja Juuli edustajiksi Teekkariperinnejuhlaan.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

15. JAOSTOKIERROS
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15.1. Sisäjaosto

15.1.1. Kiltiksen remppausta kesällä

Esitys: Mahdollisen ylimääräisen ajan ilmetessä tarkoituksena uudistaa

hieman kiltahuoneen kuluneita pintoja ja päivittää Monttu syksyä varten

priimakuntoon. Suunnittelu vielä alkutekijöissään.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.2. Viestintäjaosto

15.2.1. Nettisivuprojekti

Esitys: Tarkoitus päivittää oleellisimmat osat nettisivujen sisällöstä nyt

alkukesällä. Visuaalinen ja rakenteellinen muutos sekä loput

sisältömuutoksista voisi toteuttaa muiden aikataulujen puitteissa

myöhemmin kesällä ja mahdollisesti syksyllä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.3. Ohjelmajaosto

15.3.1. APU-IE -lisärekry

Esitys: Apu-IE -lisärekry aukeaa tänään. Lisärekryssä haetaan lomakkeella,

jonka vastaukset käydään hakuajan loputtua läpi hallituksen kesken.

Lopullisen valinnan tekee IE hakijoiden vastausten ja hallituksen näkökulmien

perusteella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15.4. Ulkojaosto

15.4.1. Liikuntatutorhaku

Esitys: Liikuntatutorhaku käynnistetty kaudelle 2022-2023. Haku päättyy

12.6.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. MENNEET TAPAHTUMAT

16.1. Mittarit seikkailemaan 31.5.

Esitys: Tapahtuma peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2. Killan kevätkauden päätös 2.6.

Esitys: Sujui oikein mukavasti! Tapahtumasta tehtiin spontaanisti hieno promovideo

killan Instagramiin ja tapahtumassa järjestettiin läsnäolijoita viihdyttänyt Mario Kart

-turnaus. Turnaus herättä niin ilon, riemun, pettymyksen kuin vihan tunteita itse

kussakin. Kaiken kaikkiaan jäi erinomainen fiilis kevätkauden päätös -tapahtumasta!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.3. Vuoden 2021 ISOjen kiitostapahtuma 3.6.

Esitys: Tilan kanssa oli melkoisia haasteita, mutta muuten ilta meni oikein mukavasti.

Vielä ISO kiitos kaikille ISOille!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. TULEVAT TAPAHTUMAT
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17.1. MK Cooper-juoksutesti 8.6.

Esitys: Liikuntatutorit järjestävät kiltalaisille mahdollisuuden suorittaa Cooper-testin

Otaniemen urheilukentällä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.2. Killan kesäpäivät 16.-17.7.

Esitys: AK:n Maja on varattu. Suunnittelu on aloitettu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.3. Hallituksen kesäpäivät 5.-7.8.

Esitys: Hallituksen kesäpäivät Ellin mökillä. Kyseisessä tilaisuudessa osallistuvat

hallituslaiset määrätään toimittamaan alkuvuoden sakkonsa asianmukaisesti

paikalle. Jos kaikki hallituslaiset pääsevät paikalle, käytetään tähän hallituksen

virkistysbudjettia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.4. AE x MK x SIK -tapahtuma 22.10?

Esitys: Aalto Economics ja Sähköinsinöörikilta ehdottanut yhteistapahtumaa

lokakuulle. Lähdetäänkö mukaan? Vaihtoehtoina esim. sitsit, bileet tai mitä tahansa

muuta hauskaa? Ideoita otetaan vastaan, mutta onko kiinnostusta / aikaa?

Päätös: Lähdetään edistämään asiaa.

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kevät alkaa olemaan taputeltu. Kannattaa kirjoittaa oppeja, havaintoja yms. testamenttiin jo

nyt ylös.

- Tehkäämme näin.

Osan kanssa palloteltu ideaa hallituksen vakkarihengailuaikaa pitkin kesää. Esim voisi parin

kolmen viikoin välein tavata aina yhteisen hengailun merkeissä. Osa toimikunnista toteuttaa

tällaisia afterihengailuja pitkin kesää. Miltä kuulostaa?

- Tehdään asiasta poll ja siirretään keskustelu chattiin.

Olisko afterit mahdollista aloittaa huomenna KY:n pääsykoebileissa?

- Ei kiitos.

Onko meillä jotakin alumnikanavaa/chattia?

- Löytyy mm. sähköpostilista ja facebook. Pohdimme, jos voisi myös tehdä chatin.

Inkubion kanssa tulossa mahdollisesti jotain kivaa yhteistyötä joskus syksyllä.

- Kuulostaa hauskalta!

Ehkä tulee alumniafterit kesällä.

- Tämäkin kuulostaa hauskalta!

Pitäisikö kiltiksellä olla oma palautelaatikko?

- Joo, ideoidaan.

19. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
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20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

________________________ _________________________

Jesper Winogradow Tuuli Inkinen

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

LIITTEET

Liite 1: Palaute

Hei!

Nautin oleskelusta kiltahuoneellamme. Voisiko siellä tarjolla olla muroja? Murot ovat hyvä välipala

opiskelun tai pelaamisen yhteydessä! Teette hallituksessa erittäin hienoa ja mahtavaa työtä, olemme

kiitollisia siitä.

Liite 2: Palaute

mil rahoil hallitus menee malagaan?

siis ei kai siinä kukin tavallaan, mutta ayy, eng ja aalto ei varmaan kato kauheen hyvällä tollast

Liite 3: Palaute

Hellou! Millä tavoin tuo hallituksen espanjan matka on maksettu? Ei kai mene killan kassasta, ja jos

menee, voitteko eritellä, paljonko toi kustantaa?

Liite 4: Palaute

Miten noi hallituksen kesäpäivät oikein maksetaan? Ootte muuten hoitaneet vuoden tosi hyvin so far

mutta vähän nostaa kulmakarvoja tollainen reissu.. virkistykset on totta kai ok mutta eiks

aurinkorannikolle voi mennä ”edustamaan” vaikka mahdollisten omien kavereiden kanssa?

Liite 5: Palaute



MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 9/10

Aalto-yliopisto 24/2022

Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja

Maailman Kansalainen Hallitus 22

Paljon toi espanjan matka maksaa killallle?

Liite 6: Palaute

Mentiin hallitucsencaa aurinco rannalle espanjan malacaan. Yuotiin cava viiniä (siellä sai ruoca

caupasta) ja ostin rolexin rannalta vain viidellä cympillä. Danica sai tippurin joltai jätcält suomi

baarista, rapatessa roiscuuu???????? #travel #livelaughlove #spain #alanya

Liite 7: Palaute

Mil rahoilla toi espanja matka maksetaan?

Liite 8: Palaute

Öömm paljon noi hallituksen kesäpäivät oikeen maksaa??

Liite 9: Palaute

Maksaako kilta myös hallituksen aurinkorasvat?

Liite 10: Palaute

Palautetta MKH22

+ Nintendo, Kiltahuoneen herättely koronaunilta, hyvät vujut, hernepylly<3, geometres

- Onko noi hallituksen kesäpäivät ihan hyvän maun mukaiset, ja mistä budjetti tohon? Onko koko

killan kesäpäivät vastaavasti hienommat ja pidemmät kun edellisvuosina?

Liite 11: Palaute

Tuli vähän ylimielinen ja anteeks kielenkäyttö, rinkirunkku kuva, tosta matkasta. Koska te voitte, se ei

tarkota sitä että täytyy. Ootte kuitenkin vaan pienen killan hallitus ettekä mikään KY-Sub. Varmasti

hallituksessa on kivaa ja ootte hitsautunu tosi lyhyen ajan aikana jo yhteen hyvin, mut periaatteessa

ootte kuitenkin virassa, ja omasta mielestä tollanen kuvien perusteella aika luksus matka on aika iso

”fuck you köyhät”monille kiltalaisille jotka on perus opiskelijoita, eli rahat aika tiukassa. Tollanen

matka antaa lisäks vähän väärän kuvan hallitustoiminnasta siihen haluaville, ”jee kesäl mennää sit

viikoks malagaan dokaamaan”.

Ootte kaikki itessänne ihania tyyppejä, mut en voi olla ainoo joka aattelee et tän matkan osalt teillä

on noussu kusi päähän.

Liite 12: Palaute
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Päästäänhän mekin malagaan kesällä? :)

Liite 13: Palaute

Ensiksi haluan sanoa että mielestäni mkh22 on tänä vuonna hoitanut pääosin hommansa tosi hyvin,

terkkuja hernepyllylle?Pari kysymystä kuitenkin teille

1. Kokeeko hallitus että espanjan matka oli oikeutettu, ottaen huomioon että edelliset hallitukset

eivät ole vastaavan luokan matkoja tehneet, eikä kyseinen käytäntö ole yleistä opiskelijajärjestöjen

parissa?

2. Luin joskus alkuvuodesta teidän pöytäkirjaa, eikö silloin kyseessä ollut kuitenkin kirjaimellisesti

”hallituksen kesäpäivät” eikä vaan matka jota kutsuttiin hallituksen kesäpäiviksi?

3. Jos kiltalaiset ovat tyytymättömiä hallituksen toimintaan ja haluavat tarkistaa toimiko hallitus

oikein, kehen/mihin tahoon kannattaa ottaa yhteyttä asiaan liittyen? Uskottumies? AYY? ENG?

Liite 14: Palaute

Moi! Yritimme katsoa televisiota kiltiksellä, mutta signaali oli huono. Voisikohan se johtua siitä

johdosta? Välillä näkyi vähän, mutta pätki kyllä tosi paljon. Auttaisikohan uusi johto?


