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MAANMITTARIKILTA RY

KILLAN KOKOUS 2/2022

Aika: 24.5.2022 klo 16.00

Paikka: Konetalo 213a

Paikalla:

Joel Leppänen

Juuli Väätäinen

Jesper Winogradow

Tuuli Inkinen

Pinja Salo

Elli Vainio-Mattila

Daniel Guzman Monet

Otto Sorvo

Markus Hartikainen

Aatu Jäntti

Joona Lipponen

Otto Näsman

Riina Timonen (Saapui kohdassa 6.2.)

Joni Pihlman

Eero Hyytinen

Iisa Simola

Katariina Kasvinen

Alisa Lehtonen (Poistui kohdassa 8.2.)

Atte Häkkinen

Sakari Mäntynen

Noora Permi

Ida Menna

Joonas Sinerkari

Aino Huttunen

Julie Kurumaa

Saana Neulasalmi

Riku Putkinen (Saapui kohdassa 6.3.)

Lotta Kuisma (Saapui kohdassa 8.2.)

Juho Pelkonen (Saapui kohdassa 8.2.)

Juho Virtanen (Saapui kohdassa 8.2.)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Killan puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.11.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
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2.1. Puheenjohtajan valinta

Jesper Winogradow ehdotti itseään. Valittiin Jesper Winogradow.

2.2. Sihteerin valinta

Jesper Winogradow ehdotti Tuuli Inkistä. Valittiin Tuuli Inkinen.

2.3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Jesper Winogradow ehdotti Pinja Saloa ja Otto Sorvoa. Valittiin Pinja Salo ja Otto

Sorvo.

2.4. Ääntenlaskijoiden valinta

Jesper Winogradow ehdotti Elli Vainio-Mattilaa ja Daniel Guzman Moneta. Valittiin

Elli Vainio-Mattila ja Daniel Guzman Monet.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT

Otto N: Kahvi on saapunut kokoukseen.

Katariina: Kesä on alkanut.

6. MAANMITTARIKILLAN TOTEUTUNEEN JA TULEVAN TOIMINNAN ESITTELY

6.1. Taloudellinen tilanne

Killan rahastonhoitaja Joel Leppänen esitteli killan taloudellista tilannetta (liite 1).

6.2. Kevään toteutuneen toiminnan esittely

Killan puheenjohtaja Jesper Winogradow esitteli yhteenvedon killan kevään 2022

toteutuneesta toiminnasta (liite 1).

6.3. Tulevan toiminnan esittely

Killan puheenjohtaja Jesper Winogradow esitteli yhteenvedon killan tulevasta

toiminnasta syksyllä 2022 (liite 1).

7. KILLAN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS: TOIMIHENKILÖMUUTOS

Esitetään muutosta nykyiseen Maanmittarikillan hallitus- ja toimihenkilöohjesääntöön.

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Apu-IEn määrän lisäys. Tarkoituksena kasvattaa

Apu-IEn määrää kahdeksasta (8) kahteentoista (12). Muutokset korostettu säännöissä

keltaisella värillä (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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8. HAALARIMUUTOS

8.1. Etukäteisehdotukset

Jesper Winogradow esitteli hallituksen valmistelemat etukäteisehdotukset (liite 3).

8.2. Kokousehdotukset

Joona Lipponen ehdotti haalarien pohjaväriksi heijastinkangasta ja hihaan

sateenkaarikuviota.

8.3. Päätetään haalarimuutoksesta

8.3.1. Tulisiko killan uusilla opiskelijoilla olla yhtenevät haalarit?

Esitys: Äänestetään asiasta fyysisin äänestyslapuin, joissa oma ääni

ilmaistaan alla olevien numeroiden mukaisesti.

2 - Kyllä

3 - Ei

Päätös: Päätettiin äänin 28 (Kyllä) ja 1 (Ei), että killan uusilla opiskelijoilla on

yhtenevät haalarit.

Tulisiko killan uusilla

opiskelijoilla olla

yhtenevät haalarit? Paikalla: 29

Vaihtoehto Äänet Valitaan

Kyllä 28 tyhjiä 0

Ei 1 hylätään 0

8.3.2. Killan uusien opiskelijoiden haalarien ulkoasu?

Esitys: Äänestetään asiasta fyysisin äänestyslapuin, joissa oma ääni

ilmaistaan alla olevien numeroiden mukaisesti.

4 - Fuksianpunainen hiha

5 - Oranssi hiha

6 - Raidallinen hiha

7 - Tummansininen hiha

8 - Vaaleansininen hiha

9 - Heijastinkangas ja sateenkaarihiha

Päätös: Päätettiin äänin 28 (4 - Fuksianpunainen hiha) ja 1 (6 - Raidallinen

hiha), että killan uusilla opiskelijoilla on fuksianpunainen hiha.
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Killan uusien
opiskelijoiden
haalareiden ulkoasu? Paikalla: 29

Äänestys
numero Vaihtoehto Ehdottaja Äänet Valitaan

4 Fuksianpunainen hiha Etukäteisilmianto 28 tyhjiä 0

5 Oranssi hiha Etukäteisilmianto 0 hylätään 0

6 Raidallinen hiha Etukäteisilmianto 1

7 Tummansininen hiha Etukäteisilmianto 0

8 Vaaleansininen hiha Etukäteisilmianto 0

9
Heijastinkangas ja
sateenkaarihiha Joona Lipponen 0

9. KILLAN MERKKIOHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS: HAALARIMUUTOS

Ei tarvetta muutokselle.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ihanaa että kilta on näin yksimielinen päätöksissään.

- Kyllä!

Joelilla on tänään syntymäpäivä!

- Lauloimme “Paljon onnea vaan”.

Sähköinen äänestys oli työläs.

- Totta. Onneksi on paperilaput.

Kiitos maidosta.

- Olkaa hyvä.

Hernepyllyllä on uusi liivi.

- HP on hurmaava!

11. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan killan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
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________________________ _________________________

Jesper Winogradow Tuuli Inkinen

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Liite 2: Maanmittarikillan hallitus- ja toimihenkilöohjesääntö

Maanmittarikillan hallitus- ja toimihenkilöohjesääntö 16.05.2022 1.

luku: Yleistä

1 § Soveltamisala

Tämä on Maanmittarikilta ry:n sääntöjen mukainen hallitus- ja toimihenkilöohjesääntö. Säännöissä
mainitaan yleisluonteisesti hallituksen tehtävät ja kokoonpano. Tämä ohje on tarkoitettu
täsmentämään säännöissä mainittua hallituksen kokoonpanoa ja tehtäviä. Lisäksi tässä ohjeessa
määritetään jaostojen ja toimihenkilöiden toimintaa ja tehtäviä.

2 § Vaalikokouksen luonne

Vaalikokouksessa valitaan killan hallitus ja toimihenkilöt. Hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan lisäksi 0-10 muuta jäsentä. Hallitus voi nimetä
toimihenkilöitä, ellei näitä ole jo vaalikokouksessa valittu.

3 § Toiminnan luonne ja rakenne

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen opiskelijoita,
edistää ja valvoa heidän etuaan korkeakoulussa sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja
yleisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Killan toimielimiä ovat hallitus sekä jaostot. Nämä toimivat
limittäin  tiiviissä yhteistyössä. Hallitus voi lisäksi nimittää toimikuntia määrättyjä tarkoituksia varten.

2. luku: Hallitus

4§ Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta. Hän huolehtii
killan kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista.
Puheenjohtajan kanssa yhteistyössä toimii uskottumies, joka neuvoo puheenjohtajaa ja hallitusta
tarvittaessa.

Varapuheenjohtaja tukee killan hallituksen puheenjohtajaa tämän tehtävissä ja huolehtii
puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtajan tehtävänä on laatia esityslistat
ja pöytäkirjat killan ja sen hallituksen kokouksista. Varapuheenjohtaja tiedottaa kokouksien
päätöksistä asianomaisille. Varapuheenjohtaja, tiedottajan avustuksella, huolehtii killan hallituksen
sisäisestä tiedottamisesta sekä siitä, että killan hallituksen kokousten pöytäkirjat tulevat kiltalaisten
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nähtäville. Varapuheenjohtaja vastaa kiltahuoneen palveluista, viihtyvyydestä ja siisteydestä sekä
killan järjestämistä kahvituksista.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa killan taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset
tilinpäätökseksi ja talousarvioksi. Rahastonhoitaja esittelee välitilinpäätöksen killan syyskokouksessa
sekä vastaa jäsenrekisterin ylläpitämisestä. Rahastonhoitaja valvoo haalaritoimikunnan toimintaa
yhdessä yrityssuhdemestarin kanssa sekä neuvoo haalaritoimikuntaa tarvittaessa.

Lisäksi hallitukseen voivat kuulua seuraavat vaalikokouksessa valittavat toimijat:
Opintomestari
Isäntä
Emäntä
Ulko- ja kulttuurimestari
Yrityssuhdemestari
Fuksikapteeni (1-2 kpl)
Maisterikapteeni
Geometreksen päätoimittaja
Tiedottaja

3. luku: Jaostot ja toimihenkilöt

5 § Yleistä

Jaostojen puheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet. Jaostoissa toimivat killan toimihenkilöt
ilmenevät tämän ohjesäännön liitteenä olevassa organisaatiokaaviossa. Jaostojen puheenjohtajien
tehtävänä on huolehtia oman jaostonsa toiminnasta, sekä jaostoon kuuluvien toimihenkilöiden
perehdyttämisestä. Killassa on 6 § -12 §:ssä luetellut jaostot.

6 § Opintojaosto

Opintojaoston tehtävänä on seurata Rakennetun ympäristön laitoksen opiskelua, ottaa kantaa ja
edustaa kiltaa opiskeluun liittyvissä asioissa Rakennetun ympäristön laitoksella sekä muissa aine- ja
ammattiyhdistyksissä. Lisäksi jaoston tehtävänä on pyrkiä kehittämään opiskelua Rakennetun
ympäristön laitoksella ja muutoinkin parantaa opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia. Jaosto vastaa
abi-infotoiminnasta sekä seuraa halloped- toimintaa. Jaosto toimii yhteistyössä Rakennetun
ympäristön laitoksen henkilökunnan kanssa ja seuraa AYY:n toimintaa. Jaoston puheenjohtajana
toimii opintomestari.

Opintojaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: TEK-kiltayhdyshenkilö, killan edustajat
yliopiston ja korkeakoulun toimielimissä, killan edustajat AYY:n edustajistossa, alumnivastaavat,
abivastaava sekä abivastaavan abulaiset.

7 § Ohjelmajaosto

Ohjelmajaoston tehtävänä on hoitaa killan tapahtumien suunnittelua ja organisointia sekä huolehtia
killan varastosta. Jaoston puheenjohtajana toimii isäntä tai emäntä.
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Ohjelmajaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: Apu-ie (1-12 kpl), lukkarit (päälukkari,
lukkarit sekä kisällit), Maakansallisbaletin taiteelliset johtajat (1-2 kpl) ja vuosijuhlatirehtöörit.

8 § Sisäasiainjaosto

Sisäasiainjaosto huolehtii kiltahuoneesta. Kiltahuonevastaavat avustavat varapuheenjohtajaa
käytännön toimissa. Jaoston puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja.

Sisäasiainjaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: kiltahuonevastaavat 1-3 kpl.

9 § Ulkojaosto

Ulkojaoston tehtävänä on hoitaa killan suhdetoimintaa killan ulkopuolisiin järjestöihin kotimaassa ja
ulkomailla sekä huolehtia Nordiskt Möte - ja IGSM -toiminnasta. Ulkojaoston tehtävänä on myös
huolehtia killan kulttuuri-, liikunta ja ekskursiotoiminnasta kuten kotimaan puolipitkän ekskursion
järjestelyistä. Jaosto pitää yhteyttä yrityssuhdemestarin johdolla maanmittausalan yrityksiin ja
yhdistyksiin sekä tutustuttaa opiskelijoita alan yrityksiin ja vastaa killan varojenhankinnasta. Jaoston
puheenjohtajana toimii ulko- ja kulttuurimestari tai yrityssuhdemestari.

Ulkojaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: MAIK-vastaavat (2 kpl jaoston puheenjohtajan
lisäksi), hupisuunnittelijat (1-3 kpl), yrityssuhdesihteerit, liikuntavastaava, sekä liikuntavastaavan
liikuntatutorit.

10 § Fuksijaosto

Fuksijaoston tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat killan, Aalto- yliopiston ja AYY:n toimintaan
sekä teekkarikulttuuriin Fuksikapteenien ja Maisterikapteenin johdolla. Jaoston puheenjohtajana
toimii maisterikapteeni tai fuksikapteeni.

Fuksijaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: ISOvastaava, maisteri-ISOvastaava ja
ISOhenkilöt.

11 § Viestintäjaosto

Viestintäjaoston tehtävänä on vastata killan ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta tiedottajan
johdolla sekä vastata Geometres-lehden julkaisemisesta Geometreksen päätoimittajan johdolla.
Kiltalehden tarkoituksena on edistää julkista keskustelua maanmittausalasta ja sen opiskelusta,
tarjota tiedotuskanava killan toimijoille sekä kertoa kattavasti killan toiminnasta. Jaosto vastaa myös
killan nettisivujen ja sähköpostilistojen päivittämisestä. Jaoston puheenjohtajana toimii tiedottaja tai
Geometreksen päätoimittaja.

Viestintäjaostoon voivat kuulua seuraavat toimihenkilöt: www-vastaava, killan AD, taittaja,
kuvausvastaava sekä toimituskunta.

12 § Toimivalta
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Vaalikokous voi muuttaa tehtäväjakoa ja hallitus voi valita uusia toimihenkilöitä kulloisenkin tarpeen
mukaan, kuitenkin enintään toimikautensa loppuun.

4. luku: Ohjesäännön muuttaminen

13 § Ohjesäännön muuttaminen

Ohjesääntöä voidaan hallituksen esityksestä muuttaa killan kokouksessa.


