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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 5/2020 
Aika: 24.2.2020, klo 18.00 
Paikka: Konetekniikka 1 234b, Otakaari 4, 02150 Espoo 

Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Tommi Alajoki 
Eero Hyytinen, saapui kohdassa 8. 
Karolina Itäinen 
Laura Mörsky 
Onni Nurkka 
Markus Rauhanen 
Ida Rouhiainen 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Eetu Kaskela 
Henri Miettinen, saapui kohdassa 8., poistui kohdassa 11. 

Poissa: 
Aku Staff 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.05. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Eetu Kaskelalle ja Henri Miettiselle. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 4/2020 pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Karolina Itäinen ja Tommi Alajoki kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Tommi Alajoki kirjoittamaan kokoustiivistelmä ja hallituksen kuulumiset 
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viikkotiedotteeseen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

8. ILMOITUSASIAT 
Ida pitää kokouksen jälkeen yritysyhteistyön infon 
Eero tuli paikalle 
Alkakaa olla myöhässä, niin saadaan sakkoja 

9. KUULUMISKIERROS 
Eero: Oikein hyvin, viikonloppu meni vauhdilla. 
Tommi: Kondis oli ja meni. Kondis palannut juuri ja juuri itselle. 
Markus: Kandiahdistus mut kiva sää oli tänään. 
Ida: Unohdin irtisanoo Esportin niin ahdistaa ja päätin alkaa budjetoimaan elämää. 
Ella: Pikkukiire, muuten mukavaa. 
Onni: Terdekausi avattu takapihan uusilla lauteilla. 
Lotta K.: Ihan hyvin, aloin nyt taas opiskelee tässä periodissa. 
Henri: Hyvää, oli eka saksan tunti äskön, enkä ollutkaan kaikista huonoin. 
Eetu: Olin laser-leikkaamassa mun kipparin härpäkettä tänään. 
Lotta S.: Kokeilimme kiltiksen uutta peliä äskön. 
Karolina: 16-18 luento tyhjentää mun sieluni, niin ei ole mitään sanottavaa. 
Katariina: Hyvää, mulla alkoi pöhinäkurssi tänään. 
Laura: Parin viikon päästä pohjoiseen. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Kiia Lehtinen Vujujen drinkkiliput 60,90 

Markus Rauhanen Kiltakahvien tarjoilut 9,94 

Eetu Kaskela Jackbox-peli kiltikselle 13,47 

   

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

AYY Sitsikeittiö, MaO-sitsit 50 

AYY Jämeränjälki 243 
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Otaniemen JS-palvelu Oy KP-sitsien astiat 388,76 

   

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan kortilla 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään killan jäseniksi seuraavat henkilöt: Aleksi Pippuri, Otto 
Uusipaikka 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

11. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi palautelaatikkoon saatu palaute: Mielestäni killan olisi aika edellyttää 
killan järjestämien yritysexcujen hostaajilta parempaa saunapolitiikkaa kaikilla excuilla... 
(Kokonaisuudessaan liiteessä 1). 
Lisäksi palautelaatikkoon tullut pari spämmiviestiä. 
Päätös: Pidetään huoli siitä, että myös ei-saunojille on jotain tekemistä ja seuraa saunomisen 
ajaksi. Palautteet menevät suoraan läpi hallituksen sähköpostilistalle, mutta emme tarvitse 
viruksianne. Merkitään palautteet tiedoksi. 

12. VUOSIKOKOUKSEN ASIAKIRJAT 

12.1. Talousarvio vuodelle 2020 
Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

12.2. Vuosikokouksen esityslista 
Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

12.3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

13. OPISKELIJAMARKKINOINTI AALLON INSTAGRAMISSA 
Esitys: Viitaten saatuun sähköpostiin (Liite 2) onko joku hallituksesta halukas tekemään           
esittelyn vai pyydetäänkö abivastaavaa tai abulaista? 
Päätös: Pyydetään abivastaavaa tai annetaan abivastaavalle valtuudet valita joku abulaisista.  

14. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 
Esitys: Päätetään edustajat seuraaville vuosijuhlille: 
AYY 10. vuosijuhlat (16.5.) 
Päätös: Ennakkoilmoittautuneet: Karolina ja Tommi. Lotta K. ja Ella menevät edustamaan 
kiltaa. Osallistujat jakavat illalliskortin maksut. 
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15. JAOSTOKIERROS 

15.1. Ohjelmajaosto 

15.2. Opintojaosto 

15.3. Fuksijaosto 

15.4. Sisäjaosto 

15.5. Ulkojaosto 

15.6. Viestintäjaosto 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 

16.1. Kiltakahvit 
Esitys: Käydään läpi menneiden kiltakahvien kulku: 
12.2. Lotta: Fukseja ja vanhoja oli paikalla (about 10 hlö). Aktiviteettina oli Cupcake 
koristelua. Oli ihan jees. 
19.2. Markus: Fukseja ja vanhempiakin opiskelijoita oli noin 10 hlö paikalla. Aiheena 
oli liikuntatuutorointi ja liikuntavastaava piti siitä lyhyen esittelyn. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.2. MK-MaO-sitsit 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen käyvät läpi tapahtuman kulun: Hyvin meni ja 
kiitosta on kuulunut. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17. TULEVAT TAPAHTUMAT 

17.1. Kiltakahvit 
Esitys: Käydään läpi tulevien kiltakahvien tilanne: Ei suunniteltua ohjelmaa tuleville 
viikoille.  
Päätös: Skipataan tämän viikon kiltakahvit. Pidetään Jackbox-kilpailu 4.3. Pidetään 
seuraavat kiltakahvit klo 14. 

17.2. Gravitaatioetkot 25.2. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Lotta K. menee paikalle 16:30, 
kerää pelejä ja ostaa aluksi muutaman pullon tarjottavaa juomaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.3. MK Alumni Speed-Dating 27.2. 
Esitys: Ella Ryhänen ja Ida Rouhiainen tuovat tiedoksi tapahtuman suunnittelun 
tilanteen: Suunnitelmat valmiina ja kivasti on ilmojakin. Kannattaa tulla! Hyvää ruokaa 
myös tulossa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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17.4. ENG-sitsit 5.3. 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen tuovat tiedoksi tapahtuman suunnittelun 
tilanteen: Ei oikeen uutta tietoa edellisiin. Eteen päin mennään. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.5. Kulttuuriklubin museokierros 10.3. 
Esitys: Katariina Kasvinen tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Helsingin 
kaupunginmuseossa 10.3. klo 17.00 ohjattu museokierros, FB-tapahtuma tuli tänään 
ja ilmo huomenna. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.6. MK-Prodeko tapahtuma 13.3. 
Esitys: Eetu Kaskela tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Tapahtuma tuli 
Facebookkiin tänään. Salsastudioon mennään ja 20 paikkaa kummallekin killalle. 
Fuksit etusijalla ilmossa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.7. Rush-excu 16.3. 
Esitys: Markus Rauhanen tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Varattu 20 
paikkaa, tehdäänkö erillinen fb tapahtuma vai onko vuosijuhlaviikolla jokin yhteinen fb 
event? Tapahtuma on omakustanteinen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.8. Montun synttärit 17.3. 
Esitys: Katariina Kasvinen tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Kakuissa 
huomiodaan allergeenit: gluteeniton, vegaaninen, pähkinätön. Lahjatoivekysely tulee 
sitten Facebook-tapahtumaan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.9. MK Beer Pong 18.3. 
Esitys: IE käy läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Pöytien vuokrat järjestyy. 
Turnauskaavio ja ilmoittautuminen pitäisi saada tällä viikolla. Otetaan 16 joukkuetta. 
IE hoitaa myös turnauskaavion tekemisen.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.10. Laulusauna 19.3. 
Esitys: Karolina Itäinen tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Päätettiin 
aloitusajaksi 17. Paikalle mahdollisimman suuri osa lukkareista. Tuodaan laulukirjoja 
myyntiin, IE tuo tarjoiluja. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.11. Laulukoesitsit 27.3. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Tällä viikolla alkaa suunnittelu. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.12. MAIK-risteily 30.3.-1.4. 
Esitys: Markus Rauhanen tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Ilmo aukesi 
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tänään. Paikat menneet. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.13. MJ 4.4. 
Esitys: Eetu Kaskela tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Kaikki ok. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.14. Liikuntatapahtuma 7.4. 
Esitys: Markus Rauhanen tuo tiedoksi tapahtuman suunnittelun tilanteen: Talihallista 
varattu 4 sulkapallo- ja 1 squashkenttä. Peritään kahden euron osallistuja maksu (ja 
mailamaksu). Aika 16-17. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.15. Teekkarispeksi 8.4. 
Esitys: Markus Rauhanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen: Ilmo aukesi perjantaina, 
joitakin lippuja vielä vapaana, tällä viikolla lisää mainostusta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.16. MK PuuJK Ammusitsit 22.4. 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen käyvät läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
tila ja päivä sovittu, muuta ei vielä tehty. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.17. Killan kesäpäivät 
Esitys: Laura Mörsky ja Lotta Sirkemaa käyvät läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen. 
Päätös: Pidetään tapahtuma 11.7.  

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Markus: Mikä on ENG:n hallitusten virkistäytyminen? -Sitä ei varmaan edes tule. 
Ida: Academic Work haluaisi meidän liittyvän ennakkoperintärekisteriin, jotta se sponssaisi 
meitä. 

19. SEURAAVA KOKOUS 
Pidetään seuraava kokous 2.3. klo 18. 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätetään kokous ajassa 19.30. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 
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Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
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LIITTEET 

Liite 1: Palaute 
Hei hallitus! 
 
Mielestäni killan olisi aika edellyttää killan järjestämien yritysexcujen hostaajilta parempaa 
saunapolitiikkaa kaikilla excuilla. Nykyinen ekskursioden yleinen runko - kalvosulkeiset > 
interaktiivinen osa > saunaa & kaljaa - ei viimeisen osan puolesta ole enää nykyaikainen tapa toimia. 
Perustelut tälle ehkä rohkealle väitteelle: 
 
- Oman kokemukseni mukaan excuisännät/-emännät ovat enimmäkseen miesoletettuja, ja varsinkin 
saunaan asti päätyvistä host-yrityksen edustajista leijona osa on miesoletettuja. Tämä toisin sanoen 
tarkoittaa sitä, että excuille osallistuvat miesoletetut voivat jatkaa keskenään verkostoitumista ja 
keskustelua saunan puolella, kun naisoletetut jäävät tällaisista keskusteluista kategorisesti 
ulkopuolelle. 
- Yleensä naisten saunavuoroa ei edes ole ollut, koska naisoletettuja on ollut paikalla niin vähän, tai 
saunominen ei houkuttele ammatillisessa ympäristössä. Meistä kukin usein jollain tavalla edustaa 
excuilla, jolloin laittautuneelle ihmiselle on iso kynnys mennä saunaan pilaamaan meikit ja pitkien 
hiusten asettelu. Tämä ei tietenkään ole mikään ongelma Otaniemeläisessä opiskelijaympäristössä, 
jolloin on usein ok näyttää vähemmän laittautuneelta iltamyöhään - tämä on kuitenkin aika eri asia 
yritysexcuilla ja ammatillisessa kontekstissa. 
- Itsensä ammatillinen edustaminen ei ehkä muutenkaan sovi tilanteisiin, joissa jengi alkaa 
hengailemaan pelkällä pyyhkeellä (tai jopa ilman sitä) saunatilojen ulkopuolella. Yritysekskursioiden 
pointti on joskus menneinä aikoina ollut enemmän juomisessa jonkun firman piikkiin, mutta nyt 
kanssaopiskelijoiden kiinnostus kohdistunee eniten yritykseen ja sen tarjoamiin ammatillisiin 
mahdollisuuksiin. Yritysesittelyn sitominen saunomiseen ei mielestäni pitäisi olla välttämätöntä - mutta 
edelleen, totta kai muissa opiskelijatapahtumissa jengi saa saunoa mun puolesta sielunsa kyllyydestä. 
- Meidän alalla työt napataan tunnetusti suhteilla. Ymmärtääkseni leijonaosa mittareista, jotka ovat 
osa-aikaisena alan töissä, on palkattu avoimien rekryjen ulkopuolelta. Tällaisessa 
työllistymiskehyksessä korostuu kaikki kontaktit ja verkostoitumismahdollisuudet yrityksiin, joista usein 
excut ovat tärkeimpiä. Viimeksi hetki sitten eräs Linkin vpj nappasi työn yrityksestä, jossa hän oli 
muutamaa viikkoa aikaisemmin yhden rekystä vastanneen henkilön kanssa saunomassa yritysexculla 
- tämän vaikutus on varmasti ollut hyvin pieni, mutta varmasti jotain. Killan/Linkin järjestämiä 
työelämätapahtumia tulisi miettiä tarkasti, koska niiden painoarvo jäsenten työllistymiselle voi olla 
todella iso. 
 
Eli koottuna: meidän alalla excut on tärkeitä paikkoja verkostoitua ja myydä itseään ammatillisesti. Me 
kuitenkin olemme hyväksyneet sen, että isolla osaa excuja miesoletetut saavat enemmän 
keskusteluaikaa yritysedustajien kanssa saunan puolella, koska naisoletettuja ei riitä saunaan, tai 
laittautuneet henkilöt eivät kehtaa edustaa itseään mahdolliselle tulevalle työnantajalle ilman meikkejä 
- jos ylipäätään kaikki yrityksestä kiinnostuneet jaksavat jäädä tapahtumaan mukaan saunomisen 
ajaksi. Toisin sanoen suosimme aika suoraan heitä, jotka haluavat miesten saunavuorolle. 
 
Killan olisi siis aika edellyttää excuja pitäviltä yrityksiltä jompaa kumpaa seuraavista: 
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 - Yritys vähintään vastaa siitä, että jos tapahtumassa on saunaosuus, firmasta tulee myös osallistujia 
naisten saunavuorolle, tai ainakin riittävästi jengiä hengailemaan saunan ulkopuolelle, jotta saunan 
ulkopuolella ei tunne oloaan ulkopuoliseksi. 
 - Yritys kehittää jotain muuta ohjelmaa illan päätteeksi - itse aion varmistaa, että esimerkiksi tulevalla 
linkin exculla meille WSP:lle keksitään jotain saunomista parempaa. Hyvä esimerkki onnistuneesta 
konseptista on esimerkiksi ollut Floulla, jossa ilta päätyi viinin- ja juustonmaisteluun viinikellarissa. 
 
Saman idean olen jättänyt myös Linkin/killan palautekanavan kautta. Tulisin mielelläni 
keskustelemaan tästä hallituksen kokoukseen, jos seuraavan kokouksen ajankohta on minulle hyvä. 
 
Liite 2: Aallon Instagram-kampanja 

Hei maanmittarit, 
  
Opiskelijamarkkinointi kaipaa apuanne! Tämänvuotinen haku kandiohjelmiin alkaa 18.3. ja ohjelmien 
markkinointia varten Aalto järjestää #munopinnot Instagram -kampanjan, jossa eri kandiohjelmissa 
opiskelevat pääsevät tuottamaan sisältöä Aallon tileille. Tarkoituksena on, että 1-2 opiskelijaa per 
ohjelma kertoo itsestään, opinnoistaan ja elämästään Aallossa stoorien muodossa ja lähettää nämä 
videot/kuvat yhteyshenkilölle, joka sitten postaa nämä Aallon tileille. Sisältöä tuottavat opiskelijat 
saavat palkkion työstään. 
  
Kiltanne tavoittaa hyvin rakennetun ympäristön kandeja ja siksi, haluaisinkin tietää löytyisikö 
joukostanne, tai kauttanne jotakuta, joka voisi olla valmis kertomaan opinnoistaan Aallon 
Instagramissa? Kampanjaan halutaan saada mukaan monipuolisesti opiskelijoita eri ohjelmista ja olisi 
mahtavaa, jos myös rakennetun ympäristön kandiohjelma olisi edustettuna. 
  
Toimin yhteyshenkilönä ENG:in puolesta, joten sopiva opiskelijan löydyttyä annan tarkemman 
ohjeistuksen, sekä voidaan sopia opiskelijan kanssa tarkemmat aikataulut sekä palkkio. 
  
Mukavaa loppuviikkoa! 😊 
  
  
Ystävällisin terveisin / With kind regards 
  
Maiju Tikkanen 
Viestintä / Communications 
Rakennetun ympäristön laitos / Department of Built Environment 
Aalto University School of Engineering 
+358504724565 
260, Tietotie 1 E 
 


