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MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 34/2022

Aika: 24.10.2022 klo 17.00

Paikka: Konetalo 101 ja Zoom-etäkokous

Paikalla:

Jesper Winogradow

Tuuli Inkinen

Daniel Guzman Monet

Elli Vainio-Mattila

Joel Leppänen

Juuli Väätäinen

Markus Hartikainen

Otto Näsman

Otto Sorvo

Pinja Salo

Riina Timonen

Poissa:

Joona Lipponen

Aatu Jäntti

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.01.

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 33/2022 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Daniel ja Joel pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Tuuli kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Elli

kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT

Jesper: Vaalikausi on auennut!

Joel: Hallituksen Pokémon-korttien kuvat on tulostettu.

Otto N: Hauskaa maanantaita itse kullekin.

Pinja: Tehdään näistä vaalit!

Riina: Oulussa vaalit kestävät 10 tuntia.

Juuli: Minä tiedän paljon oululaisten ympäristöteekkarien hallitusjutuista.

Riina: Minä tiedän paljon oululaisista.

Joel: Mun mummi asui Oulaisissa.

Otto S: 41 tuntia.

9. KUULUMISKIERROS

Joel: Päätin etten ota tähän periodiin kuin yhden kurssin, jotta ehdin tehdä muita asioita

ilman koulustressiä. Terveelliset elämäntavat ovat pysyneet yllä, lukuunottamatta viime

viikkoisia ryypiskelyitä ja tämän viikon pidempää putkea.

Pinja: Kuuluu aika väsynyttä. Olen vieläkin aika done, vaikka en mennyt luennolle. Sain just ja

just dedikset tehtyä, tuli kuraa. Oli kiva olla moikkaamassa porukoita ja mummeja pitkästä

aikaa.

Markus: Katoin noita homehtuneita maitoja ja mietin miten voisin verrata itseäni niihin. En

voinut, sillä ei voi jäädä kotiin homehtumaan. Jännitys leimaa tätä viikkoa.

Daniel: On erittäin huojentunut tunnelma, kun on lehti saatu painoon. Odotan innolla PP:tä

ja sitä että kaikki saa nähdä lehden.

Elli: Emmä tiedä mitä mä sanoisin, kaikki on hyvin. Yksi italiassa vaihdossa ollut tyttö laittoi

minulle viestiä, kun löysi minut jostain Rotaryn kautta. Kivaa.

Juuli: Tuli tahmeat kädet tosta omenasta. On ollut ihan sika outo päivä. Olen nauranut,

hymyillyt ja sekoillut koko kuukauden edestä. Eilen oli alakuloinen päivä, niin ehkä tämä oli

vastakohta sille. Maanantai on ihan kiva päivä. Ei tiedä mitä viikko tuo tullessaa. Odotan

PP:tä ja sitä minne tie vie. Ihanaa olla elossa.

Riina: Paljon on hommaa tehtävänä. Tulevat tapahtumat horisontissa laittaa paljon tekemistä

näihin päiviin. En malta odottaa missä Oulussa käymme PP:llä. Toivottavasti emme käy

missään muualla.

Otto S: Odottavan aika on pitkä. Viime viikon tentin jälkeen ei ole ollut paljon muuta kuin

PP:n odottamista. Viikonloppuna oli hauskaa Tanssii A?n kanssa, vaikka ei paljon porukkaa

ollutkaan. Vaaliahdistus iski.
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Otto N: PP on vieläkin mielessä. Koko ajan. Hauskoja juttuja tulossa. Onnistuin pitämään

itseni viime viikolla myös jatkossa kiireisenä, sain töitä. *Hallitus taputtaa* Oli hauskaa

Tanssii A?n kanssa. Jouduin skippaamaan darran, sillä seuraavana päivänä oli salibandy-peli,

jonka voitimme ja tein paljon maaleja. *Hallitus taputtaa*

Tuuli: Kävin pitämässä fukseille aamujumppaa, mikä ei ollutkaan hyvä idea, sillä aikainen

aamu vei unet. Villit viikot siintää horisontissa.

Jesper: Väsyttää. On ollut aika paljon hommia. Vaalirumba on käynnistynyt. Editoimme myös

Lauran kanssa viikonloppuna GeeTubeen videota. Erittäin innolla PP:lle.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja Selite Summa

Riina Timonen Kilometrikorvaus: Edustusmatka
ammattikorkeakouluihin 8.-9.10.2022.
Otaniemi – Kokkolan ammattikorkeakoulu –
Kajaanin ammattikorkeakoulu - Otaniemi.
1268 km.

583,28 €

Aatu Jäntti 20.10.2022 Nakkimarkkinoiden tarjoilut. 45,61 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Saaja Selite Summa

Karsanlahden
Kyläyhdistys ry

PP:n majoitus. Eräpäivä 26.10.2022. 400,00 €

AYY 21.10. Smökin keittiön vuokra Viini- ja
tapasiltaan. Eräpäivä 25.10.2022.

150,00 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.3. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään uudeksi jäseneksi Ella Talme.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. KATSAUS AYY YHDISTYSTUEN TILANTEESEEN

Esitys: AYY on päättänyt olla myöntämättä killalle yhdistystukea tänä vuonna lukuisista

selvityksistä ja yhteydenotoista huolimatta. Syynä ovat AYY:n mukaan puutteelliset

tilinpäätösmateriaalit, joiden saralla Jeppe on kuitenkin ollut yhteydessä AYY:hyn kesäkuun
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lopulta lähtien. Ilmoitimme myös itse hakemuksessa pyyntönä, että mikäli materiaalit ovat

puutteelliset, toivomme AYY:n ottavan yhteyttä kiltaan. Tämän hetkisen tiedon mukaan

olemme ainoa kilta, jolle kieltävä päätös on päätetty tehdä kyseisen syyn johdosta. Osaan

killoista ollaan oltu vastaavassa tilanteessa yhteydessä ja heille on annettu mahdollisuus

toimittaa puutteellisia materiaaleja hakuajan päättymisen jälkeen. Näin ei kuitenkaan

toimittu Maanmittarikillan kohdalla. Keskustellaan tilanteesta ja pohditaan, miten aiomme

edetä asian kanssa. Valitammeko päätöksestä eteenpäin?

Päätös: Valitetaan asiasta eteenpäin.

12. TOIMARIHÄRPÄKKEIDEN TILANNE

Esitys: Kerrotaan tilanteesta.

Päätös: Edistetään henkselien hankintaa.

13. MERCH-TYÖRYHMÄN MUISTAMINEN

Esitys: Aktiivisia merch-työryhmän jäseniä olisi mukava muistaa jotenkin. Kilta voisi

esimerkiksi tarjota t-paidat.

Päätös: Tarjotaan aktiivisille merch-työryhmän jäsenille t-paidat.

14. YLIOPISTON TILOJEN VARAAMINEN YHDISTYKSILLE

Esitys: Yliopiston tilat ovat jatkossa maksullisia yhdistyksille. ENG kuitenkin maksaa killan

puolesta varaukset Konetalolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. PALAUTELAATIKKO

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

toimintaa (liite 1).

Päätös: Hallitus kiittää piristävästä palautteesta!

15.2. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien aasinsiltoja

sitseillä (liite 2).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Pyrimme killan sitseillä välttämään toistuvia

aasinsiltoja ja nostamaan asian lukkarien tietoisuuteen. Kiitämme myös

Maakansallisbalettiin kohdistuneesta kiitoksesta!

15.3. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien astiakaappia

(liite 3).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Kaappi korjattiin viime viikolla.

15.4. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien

kala-aasinsiltaa (liite 4).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Toivomme, että muiden yhdistysten tapahtumia

koskevat palautteet lähetetään kyseisten yhdistysten omiin palautelaatikkoihin.

15.5. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute koskien killan

viestintää (liite 5).
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Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Pyrimme käyttämään viestinnässämme

vakiintuneita ja mielestämme asiaan parhaiten sopivia termejä. Koemme

merch-termin olevan toimivampi, kuin vastaava suomenkielinen termi, kuten

‘kauppatavara’, minkä johdosta olemme päättäneet käyttää tässä tapauksessa koko

projektin ajan kyseistä termiä. Tulemme jatkossa jättämään turhan finglishin pois

viestinnäss.

15.6. Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palautteet koskien killan

vaaleja (liite 6 ja liite 7).

Päätös: Hallitus kiittää palautteesta. Kilta on julkaissut tänään vaalien alkaessa asiaan

liittyvät vaalisivut, joilta löytyy koko killan toimihenkilörakenne ja kuvaukset, sekä

vaalien kokonaiskuva. Toivomme näiden selkeyttävän vaaleja sekä killan

toimihenkilöstöä kokonaisuudessaan.

16. JAOSTOKIERROS

16.1. Sisäjaosto

16.1.1. Keittiön kaappi korjattu

Esitys: Huolto sai viime viikolla korjattua kiltiksen keittiön kaapin.

Seuraavana ongelmana haiseva käytävä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2. Viestintäjaosto

16.2.1. Geometreksen julkaisu

Esitys: Uusi Geometres julkaistaan 26.10. PP:n yhteydessä. Kappaleita tulee

myös kiltikselle, josta ihmiset voivat hakea painetun kappaleensa. Lehdestä

myös julkaistaan eksklusiivinen nettiversio, joka sisältää kolme lisäartikkelia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2.2. Geometres kiltakahvit

Esitys: Pidetään toimittajien ja monttutonttujen kanssa yhteistyössä

kiltiskahvit ke 26.10. klo 11-14. Tarjolla snackseja ja uusia lehtiä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2.3. Lehden ALV-vapaa laskutus

Esitys: Painotalon vaihtamisen vuoksi kävi viime lehden kanssa moka, sillä

lehteä ei saatu ilman arvonlisäveroa, sillä en ollut tietoinen että tulisi

kirjoittaa erillinen sopimus uuden painotalon kanssa. Sopimus kirjoitetaan

nyt ja tulevat lehdet saadaan ilman ALV:ia.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.2.4. Maakansanpodcast jakso

Esitys: Uusi maakansanpodcast ilmestyy Geometreksen yhteydessä.

Ilmoitetaan jakson ilmestymisestä tiedotuskanavilla mahdollisesti vasta

torstaina.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16.3. Fuksijaosto

16.3.1. Fuksityöpisteitä Aalto Exposta
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Esitys: Kemistikilta kaipaa apua talkoohommiin. Palkkiona 15€/h/työntekijä

killalle. Fuksit töihin ja rahoilla killalle uusi Nintendo Switch?

Päätös: Pohditaan asiaa vielä lisää. Mahdollinen kyllä.

16.4. Ulkojaosto

16.4.1. Hallituksen tehtävät PP:llä

Esitys: Hallituksen apua saatetaan tarvita joissain tilanteissa PP:llä,

esimerkiksi siivoiluissa ja muissa vastaavan kaltaisissa askareissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. MENNEET TAPAHTUMAT

17.1. Nakkimarkkinat 20.10.

Esitys: Sujuivat hyvin. Paikka oli kiva ja oli hyviä rasteja. Fukseja ei ollut paikalla

paljoa, mutta paikallaolijat vaikuttivat kiinnostuneilta rooleista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.2. Ammattiainekerhojen esittelyilta - Viini- ja tapasilta 21.10.

Esitys: Menivät kuulemma hyvin. Viini maistui.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.3. Tanssii A? kanssa 22.10.

Esitys: Ainakin järkkääjillä oli kivaa. Aika vähän osallistujia. Jos jatkuu, konseptia voisi

hioa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. TULEVAT TAPAHTUMAT

18.1. PP 26.-29.10.

Esitys: Hommat valmiina, nyt odotellaan keskiviikkoa!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18.2. Ymppäpäivät 1.-2.11.

Esitys: Näyttää hyvältä. Ilmoittautujille on vielä tilaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18.3. Vanhojen vintage sitsit 3.11.

Esitys: Ilmoittautuminen on auennut ja suunnittelu edelleen vauhdissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18.4. Nordiskt Möte 4.-6.11.

Esitys: Yhteensä 6 osallistujaa. Matkat ja majoitukset varattu, saatiin viikonlopun

ohjelma ja se vaikuttaa erittäin hyvältä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallitushärpäke?

- Pollin voitti vyölaukku ja kaulukset. Lähdetään edistämään asiaa lisää.

Led-kannujen kantokassit tuli! Kaukosäätimet hävinny :(

- Jee! Pitää etsiä.
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Pääsiskö joku huomenna CHEMin overall-gaalaan?

- Aatu voi hoitaa.

20. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous maanantaina 31.10.2022 klo 17.00.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

________________________ _________________________

Jesper Winogradow Tuuli Inkinen

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

LIITTEET

Liite 1: Palaute

Kiitos Hallitus pyyteettömästä työstä, mitä teette! Olette upeasti ajan hermolla ja kiltalaisten on hyvä

elää kiltaelämäänsä ansiostanne. Toivomme huvittelulaitteiden kohtalon selviävän! <3

Liite 2: Palaute

Moi. Ei ollut kyse killan tapahtumasta, mutta eräässä tapahtumassa nousi mieleen kaksi kiltaan

liittyvää palautetta. 1) Toivon, että kilta tekee linjauksen siinä, onko saman pitkän aasinsillan

esittäminen toistuvasti hyväksyttävää killan lukkarilta. 2) Maakansallisbaletti on ihan superhuippu, ja

ryhmä on kehittynyt super paljon olemassaolonsa aikana.

Liite 3: Palaute

Voitteko korjata keittiön astiakaapin oven?

Liite 4: Palaute

Voitteko ystävällisesti laittaa kalatarinalle lopun. Arvostan hyviä aasinsiltoja, mutta ei ole mielelästä

kuunnella samaa aasinsiltaa kymmenet sitsit muuttumattomana. Tämä vie vain kaikkien sitsiaikaa

turhaan.
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Liite 5: Palaute

Kilta voisi vähän rajoittaa finglishin käyttöä viestinnässään. Esim. kiltamerch oli hauskaa noin kerran,

nyt vain vaivaannuttavaa. Ei ole kovin vaikea keksiä näillekin asioille suomenkielisiä vastineita.

Liite 6: Palaute

Moi!

Podcast-jakso selkeytti huomattavasti pestejä, kiitos siitä!

Epäselväksi jäi kuitenkin edelleen, milloin eri pestien haut ovat, kun osa valitaan vaaleissa, osa vähän

niiden jälkeen ja osa vielä senkin jälkeen. Voisiko näistä julkaista vielä jonkin kalenteritaulukon, että

kiltalaiset tietäisivät millon päätökset hakemisista pitää tehdä?

T. Hämmentynyt mittari

Liite 7: Palaute

Olisko mahdollista saada jonkinlainen kokoava esite siitä, milloin killan eri tehtäviin (hallitus, toimarit

yms.) haetaan, ja kuinka pitkään nämä pestit kestävät. Tämä on ainakin itselleni epäselvää ja

mielestäni jonkinlainen kokoava esite eri pestien "aikatauluista" selkeyttäisi huomattavasti eri

tehtäviin hakemista.


