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MAANMITTARIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 37/2022

Aika: 14.11.2022 klo 17.00

Paikka: Konetalo 101 ja Zoom-etäkokous

Paikalla:

Jesper Winogradow

Tuuli Inkinen

Aatu Jäntti

Daniel Guzman Monet

Elli Vainio-Mattila

Joel Leppänen

Juuli Väätäinen

Markus Hartikainen

Otto Näsman

Otto Sorvo

Poissa:

Riina Timonen

Joona Lipponen

Pinja Salo

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.05.

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 36/2022 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Esitys: Valitaan Juuli ja Elli pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN KIRJOITTAMINEN

Esitys: Valitaan Tuuli kirjoittamaan kokoustiivistelmä tiedotuskanavalle. Valitaan Otto S.

kirjoittamaan hallituskuulumiset viikkotiedotteeseen.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8. ILMOITUSASIAT

Juuli: Katoin just Joulutarinan ja siinä sanottiin Julli. Tuli jotenkin loukattu olo.

Joel: Jonkun takia tällä hetkellä killalle ei voi maksaa viitteen kanssa.

Tuuli: Kanalassa on mustissa pulloissa nestettä. Se ei ole salmaria vaan tärpättiä. Älkää juoko.

Otto N: Olin pöyristynyt, kun tänään saavuin kiltikselle ja kukaan ei ollut pelaamassa Kartia.

Juuli: Otto on kulinaristi.

9. KUULUMISKIERROS

Elli: Kuuluu hyvää. Olin viikonlopun mökillä, mikä teki hyvää. Piti tehä kouluhommii, mut se

vähän jäi. Lähinnä kaivoin salaojaputkia. Pääsin veneilemään, kävin uimassa ja sää oli

erinomainen.

Juuli: Tulin Kuopiosta. Kuopiosta terveisiä. Mulla on taas näitä elämän kriisejä. Ilman kriisejä

ei pääse elämässä eteenpäin. Ne on kuitenkin positiivisia kriisejä. Koulu menee ihan

mukavasti, ehkä. Sekavat tunteet.

Markus: Mulla oli mukava viikonloppu Joensuussa. Oli mukava nähdä perhettä ja

koiravanhusta. Pidin tänään yhen presentaation zoomissa junassa, jossa huusin konduktöörin

kanssa kilpaa. Emmä tiiä, lauantai on ehkä pääpäivä. Siksi ehkä, että voi olla useampia.

Otto N: Mä en päässyt viime viikonloppuna kokoukseen, mutta ilmoitan nyt että Nordiskt

Mötessä oli oikein mukavaa. Ulkosuhteita edistettiin. Olin maanantaina megakrokessa, joka

oli vähän pettymys. Maik-sitsit ei ollut pettymys. Sain vihdoin levättyä monta päivää putkeen.

Alkaa kohta hanskat tippumaan. Ei tipu oikeesti.

Tuuli: Marraskuu on tarjoillut parastaan. Kriisivuosi on helpottanut, kun on ollut koko aika

menossa, eikä ole ehtinyt miettiä liikaa mitään. Levollinen olotila saattaa toki johtua myös

siitä, että kiltisrempan yhteydessä tuli impattua hieman liikaa tärpättiä.

Jesper: Kuiva olo. Löysin mukin vettä, mutta hirveä jano, joten menen korvaustositteiden

aikana hakemaan vettä. Sekavat tunteet tuttuun tapaan. Jos jotain traagista, kadotin

nappikuulokkeideni kotelon. Huomenna yritän mennä HSL:n löytötavaratoimistoon

kyselemään.

Joel: Lauantaina hoitelin paljon asioita. Kävin ostamassa itselleni uuden lampun ikeasta ja

killalle switchin. Sitten oli myös minun yhdistetty kandivalmistujaisillallinen, äitini

synttäri-illallinen ja isänpäiväillallinen Hanasaaressa. Odotan jo lauantaita.

Otto S: Vähän päätä särkee ja väsyttää, muuten kuuluu hyvää. Olin viikonloppuna Kotkassa.

Eilen tein hienon kirpparilöydön ja Vihti-muki löytyy nyt kiltikseltä. Se on tosi iso muki, joten
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kahvi ehtii jäähtyä. Oli kiva pelata Switchii, se kyllä vähän häiritsee opiskelua. Oli

yrityssuhdesihteerien kanssa pitkästä aikaa miitti, kiva työllistää myös heitä.

Daniel: Olin eilen iskän ja veljen kanssa Amos Rexissä. Suosittelen menemään, ostin sieltä

paidan. Tänään menen iskän synttäri-illalliselle sopivasti juhlistamaan kaksi päivää putkeen.

Aika mennyt lehden kanssa ja PP:llä. Odotan perjantaina meidän kaveriporukan sitsejä ja

lauantaina TPJ.

Aatu: Kuuluu ihan ookoota. Olin viikonlopun Jyväskylässä. Makoilin äitini sohvalla ja kävin

kaverini kotibileissä. Bilettiin, dokattiin, kuunneltiin musaa, itkettiin, naurettiin, oli kivaa.

Pitäisi ottaa niskasta kiinni, jotta pääsee esseistä eroon. Vaalien takia mieliala heittelee tosi

paljon. Epävarma olo aina kun keskustelen vaaleista, ehkä tää on ohimenevää. Kohta Linkin

reunion kämppäkierros.

10. RAHA-ASIAT

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet

Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi:

Saaja Selite Summa

Atte Häkkinen 7.11 Mittaripadel 15 padel-mailan vuokraus
Konalan PadelPointista.

75,00 €

Markus Hartikainen 6.9.2022 & 22.9.2022 Kahvia ja kahvimaitoa
kiltikselle 21,45€ + 22,77€. Edustus
Arkkitehdikillan vuosijuhlilla 75,00€

119,22€

Aatu Jäntti 26.11. Edustus Automaatio- ja
systeemitekniikan killan vuosijuhlilla, 80,00 €
19.11. Edustus Teekkariperinnejuhlassa,
100,00 €

180,00 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

10.2. Hyväksyttävät laskut

Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi:

Saaja Selite Summa

Verkkokauppa.com
Myymälä

12.11.2022 Nintendo Switch pelikonsoli.
299,99 €
Hori Joy-Con Multicharger -lataustelakka.
29,99 €. Korttimaksu

329,98 €

Power Laajalahti 12.11.2022 Nintendo Switch Joy-Con
Blue/Yellow. Korttimaksu.

80,00 €

Päätös: Hyväksyttiin esitys.
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10.3. Uudet jäsenet

Esitys: Hyväksytään jäseniksi Heta Suutari ja Karoliina Talvikangas.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. VAALIKOKOUKSESSA VALITTAVAT TOIMIHENKILÖPESTIT

Esitys: Vaalikokouksessa tullaan sääntöjen mukaan valitsemaan killan hallitus seuraavalle

vuodella. Esitetään, että vaalikokouksessa tullaan käsittelemään valinnat killan

toimihenkilöpesteihin, joissa on sääntömääräinen rajoitus valittaviin henkilöihin. Valitaan

kokouksessa toimijat seuraaviin virkoihin: webbiwelho, liikuntavastaava, ISOvastaava,

maisteri-ISOvastaava, abivastaava, päälukkari, maakansallisbaletin taiteellinen johtaja, killan

entinen, excuvastaava, RIL-TEK-yhdyshenkilö, monttutonttu, somevastaava, MAIK-vastaava,

hupisuunnittelija ja apuIE.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. VAALIKOKOUKSEN MATERIAALIT

12.1. Vaalikokouksen esityslista

Esitys: Käydään läpi vaalikokouksen esityslista ja hyväksytään se esitettäväksi

vaalikokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin vaalikokouksen esityslista esitettäväksi killan vaalikokouksessa.

12.2. Killan sääntöjen päivittäminen

Esitys: Esitellään päivitetyt killan säännöt ja hyväksytään ne esitettäväksi

vaalikokouksessa. Killan päivitetyt säännöt on hyväksytty ensimmäisen kerran killan

syyskokouksessa (3/2022).

Päätös: Hyväksyttiin päivitetyt killan säännöt esitettäväksi vaalikokouksessa.

13. VAALIKOKOUKSEN LIVESTRIIMI?

Esitys: Vaalikokouksesta on tullut toiveita livestriimille. Pitäisikö yrittää toteuttaa?

Defan tekniikka voisi hyvin mahdollistaa tämän. Voisi siis seurata etänä ja esimerkiksi hakijat,

jotka ovat estyneitä, voisivat esittäytyä livestriimin kautta. Meneekö liian hankalaksi ja

kannustaako liikaa etäosallistumiseen läsnäolon sijaan? Etäilijöille ei kuitenkaan annettaisi

äänioikeutta, sillä menisi aivan liian monimutkaiseksi.

Päätös: Ei pidetä striimiä. Paikalle pääsemättömät ehdokkaat voivat toteuttaa itsestään

videoesittelyn tmv.

14. KILLAN PANKIN VAIHTAMINEN

Esitys: Killan nykyisen pankin kulut ovat yhdistykselle huomattavasti suuremmat kuin monen

muun pankin. Vaihtamalla halvempaan pankkiin kilta voisi säästää satoja euroja vuodessa.

Pankin vaihtaminen on järkevää tehdä vuoden lopuksi, jollain asia on helpoin hoitaa

kirjanpidon kannalta. Joel lähtee selvittämään, miten pankin vaihto käytännössä onnistuu, ja

mitkä olisivat mahdollisia pankkeja, joihin killan tilin voisi siirtää pois Nordeasta. Muut

hallituslaiset saavat avustaa, jos on aikaa. Pyydetään myöhemmin toimareita/muita

kiltalaisia auttamaan pankkien kilpailutuksessa, jos on tarvetta.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. ENSIKEVÄÄN KÄHMYT

Esitys: Ensi kevään tilavarauksia koskevat kähmyt kerkeävät alkamaan jo ennen vaaleja ja

päättyvät muutama päivä vaalipäivän jälkeen. Uudella hallituksella tulee olemaan kiire

omien tilavarausten suunnittelussa. Ehdotetaan, että pidetään vaalien jälkeisenä päivänä

esimerkiksi kiltiksellä jonkinnäköinen uuden hallituksen kähmypöhinä. Olisi kiva, että

tarpeelliset henkilöt pääsisivät paikalle tai voisivat olla vähintään puhelimen päässä

auttelemassa tarpeen mukaan.

Päätös: Järkätään kähmytapahtuma.

16. MUISTAKAA PESTIKOHTAISET TESTAMENTIT

Esitys: Vuosi lähenee loppuaan. Muistakaa aloittaa testamenttienne teko jottei tule kiire

niiden kokoamisen kanssa. Valmiita viimeistään hallitusvaihtoon mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. JAOSTOKIERROS

17.1. Sisäjaosto

17.1.1. Remppa melkein ohi

Esitys: Uusittiin kolon ovi, tehtiin vessan sisäovesta liitutauluseinä aka

“vessanseinä” ja lisättiin baaritiskiin ns. mukitasot, joita voi käyttää siinä

tarkoituksessa, mihin parhaiten tuntuvat sopivan. Baaritaso maalataan vielä

kerran maalilla, mutta menee varmaan viikon/parin päähän, sillä maalista

lähtee aika vahva haju ja suoritetaan mieluiten viikonloppuna, jotta ehtii

edes hetken kuivua ja haju hälvetä. Väliaikaisratkaisuna myös jouluvalot

ledien tilalla (ledit ei toimi), mutta uudet voi hommaa esim. ens vuonna tai

toteuttaa jonkin oman ratkaisun tiskin ulkonäön suhteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.1.2. Vaalikahvit ja Mario Kart -afterit 16.11.

Esitys: Pidetään vaaliteemaiset kiltiskahvit keskiviikkona klo 16.00 alkaen ja

nyt uuden switchin ja kartin johdosta Mario Kart -afterit (18->). Ainakin Tuuli

ja Elli järkkää, mutta hallitusta tarvitaan mouhoomaan!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.2. Viestintäjaosto

17.2.1. Palautetta kuvaajille / kuvauksesta

Esitys:   1. Olis kiva että useammissa tapahtumissa otettaisiin kuvia.

2. Uusista kuvagallerian kuvista voisi infota killan chätissä

3. Tapahtumien kuvaamisesta ja kuvaajasta tulis päättää hyvissä

ajoin etukäteen

4. Ehdotus killan yhteisestä kamerasta, joka olis helppo nappaa

mukaan esim kiltikseltä tapahtumiin

5. Yhteiset tunnarit kuvaajille galleriaan
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Päätös: Otetaan palautteet huomioon jatkossa ja lisätään huomiot

testamenttiin, jotta mainintojen kaltaisia asioita kyetään ensi vuonna

kehittämään.

17.3. Fuksijaosto

17.3.1. Maisterifuksien tapahtuma 24.11.

Esitys: Pienimuotoinen tapahtuma haalarin tilanneille. OK20 varattu,

mahdollisesti maisterien budjetti hieman ylittyy.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.4. Ohjelmajaosto

17.4.1. Taloussitsit 8.12.

Esitys: Suunnittelu käynnistynyt ja infotekstit pamahtavat kiltalaisille ensi

viikon puolella.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17.5. Ulkojaosto

17.5.1. MaOlausilta 1.12.

Esitys: Ehdotetaan, että käytetään ulkojaoston budusta 100€ tapahtumaan.

MaOlta tulee rahaa myös. Pyritään pitämään hinta kiltalaisille noin 10€.

Päätös: Hyväksyttiin hintaesitys.

17.5.2. MML-fuksiexcu

Esitys: MK:n osalta tulossa MML-fuksiexcu. Päivämääräksi suunniteltu 1.12.

Onko se ok, vaikka samana päivänä on MaOlausilta?

Päätös: On ok, että on samana päivämääränä.

18. MENNEET TAPAHTUMAT

18.1. Mittaripadel 7.11.

Esitys: Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujat viihtyivät!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19. TULEVAT TAPAHTUMAT

19.1. Vaalikahvit & Kart-afterit 16.11.

Esitys: Vaalimouhoa, kahvia ja Mario Kart -jatkot.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.2. MK Goes to the Aalto House 16.11.

Esitys: Päästään 15 henkilön voimin vierailemaan Munkkiniemen Alvar Aallon

kotitalossa. Käytetään kulttuuritapahtumien budjettia 90 € (6€/osallistuja), jolla

lasketaan osallistumismaksu 9 euroon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.3. KIG kiltakahvit 17.11.

Esitys: Jussi tulee kiltahuoneelle tapaamaan kiltalaisia klo 13-14.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.4. Sivuaineilta 22.11.

Esitys: Tapahtumassa esitellään fukseille sivuaineita klo 16.00 alkaen.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.5. Yritysilta 23.11.

Esitys: Iltaan osallistuu viisi yritystä sekä RIL. Tila on varattu. Tänään suunniteltu

tarjoiluja sihteereiden kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.6. Mittarikierros 24.11.

Esitys: Pidetään hallituksen rasti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.7. Mittaritankotanssi 24.11.

Esitys: Ilmo auki.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.8. Vaalikokous 25.11.

Esitys: Lähestyy hurjaa vauhtia. Hakijoita erittäin mukava määrä!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.9. Mittarit penkkiurheilemaan 30.11.

Esitys: Liput on hankittu ja nyt odotellaan tapahtumaa. Ilmoittautuminen aukeaa

tällä viikolla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19.10. Toimarisitsit 4.12.

Esitys: Tällä viikolla kokoustellaan suunnitteluporukalla ja koko hallitus pääsee töihin!

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muistakaa jaostojen virkistykset. :3

- Muistetaan.

Switchin turvatoimenpiteet?

- Mietitään saisiko konsolin merkattua jotenkin ja laitettua osittain lukkojen taakse.

Juuli perjantaina Aalto engin ig-tilillä vetää my day, käykää kattoo :)

- Siistii!

Haluuko joku yhdistää opintojaoksen kanssa virkistyksen? :3

- Elli ehkä.

Sain hienoja kuvia kesältä.

- Jaan ne teille.

Hallitusvaihto etenee.

- Jännittävää.

Haluaisiko joku lähteä Laurea AMK tutor-haastatteluihin torstaina 17.11.

- En kerkee t. Jeppe

Ollaan järkkäämässä ENGin kapujen kanssa Movie night kinopolilla 23.11. pystyykö joku

tekemään ilmon?

- Laitetaan www-vastaaville viestii.

Akateeminen kartti?

- Kyllä.
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21. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous 21.11.2022 klo 17.00.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

________________________ _________________________

Jesper Winogradow Tuuli Inkinen

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja


