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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 8/2020 
Aika: 17.3.2020, klo 18.30 
Paikka: Etäyhteys 

Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Eero Hyytinen, saapui kohdassa 7. 
Onni Nurkka 
Markus Rauhanen 
Ida Rouhiainen 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Tommi Alajoki 
Aku Staff 
Karolina Itäinen 
Laura Mörsky 

Poissa: 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.36. 

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

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 7/2020 pöytäkirja ja vuosikokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Aku Staff ja Laura Mörsky kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Laura Mörsky kirjoittamaan kokoustiivistelmä ja hallituksen kuulumiset 
seuraavaan julkaistavaan viikkotiedotteeseen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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8. ILMOITUSASIAT 
Lotta K.: Kaikki on karanteenissa. 
Onni: Lonkero on hyvää. 
Eero: Kaikki pilaantuva kiltiksen jääkaapista on poissa. 

9. KUULUMISKIERROS 
Laura: Olosuhteet huomioon ottaen hyvää, oon porukoilla lomailemassa, ei sellainen 
vujuviikko kun aattelin. 
Karolina: Himassa vähän jumissa, ei kummempaa. Vujumaksujen takaisin maksu kuumottaa. 
Aku: Olosuhteisiin nähden hyvää, tein juuri pastaa. Upee vujuviikko… 
Tommi: Pääsin TrakY läpi! 
Lotta S.: Olen karanteenissa. 
Ella: No on mennyt paremminkin, mutta huomenna porukoille koirakaverin luokse. 
Ida: Ei kai mitään erikoisempaa, töitä oon tehnyt ja muuttopakkaillut. 
Make: Ihan hyvää, kävin eilen ostamassa käsipainon, niin ei tarvitse poistua kotoa. 
Onni: Hyvää kuuluu, ei oikeen mitään. Oli työhaastattelu, se meni. 
Eero: Olin äskön Montun 3v-synttäreillä, oli aika hiljasta. IK:n puolella oli ihmisiä. 
Katariina: Somerolla on hyvä olla, kävin eilen metsässä juoksemassa. 
Lotta: Ihan hyvää, oon vaan kotona niin kuin normi viikonloppuna, välillä käyn parvekkeella. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Maija Mäkiniemelä Apoptoosi kutsuvieraspaikka 80 

Eero Hyytinen Kemistikillan vujulahja 14,60 

   

   

   

   

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Rakennusinsinöörikilta IK Fuengirola-sitsien kuluntasaus 310 

Hima & Sali Pääjuhlan henkilökunta 896 
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Visma Financial Läsyjen kannet ja paikkakortit 295,11 

   

   

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat killan kortilla tehdyt hankinnat: 

Saaja Selite Summa 

   

   

   

 

Päätös: Ei ole. 

10.4. Koronan vaikutus killan talouteen 
Esitys: Karolina Itäinen käy läpi koronaviruksen vaikutuksen vaikutuksen killan 
rahatilanteeseen: Vujujen kanssa kävi paremmin kuin pelättiin ja tappiota ei ainakaan 
näillä näkymin tehdä.  Vujumaksujen palautus aloitetaan mahdollisimman pian. Mikäli 
kaikki menee hyvin sponsorisopimusten kanssa, killan talouden pitäisi voida 
suhteellisen hyvin koronasta huolimatta.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

10.5. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään Eerika Simoinen ja Kaisa Savioja killan jäseniksi 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. KILLAN TOIMINTA KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA 

11.1. Kiltahuoneen käyttö 
Esitys: Viikkotiedotteessa maanantaina 16.3. kehotimme kiltalaisia käyttämään 
kiltahuonetta harkiten ja suljimme kiltahuoneen keittiön käytöltä. Koulun tilat suljetaan 
17.3. klo 20, joten myös kiltahuone tulee olemaan kiinni ainakin 13.4. asti. 
Päätös: Tiedotuskanavalle laitetaan tieto tästä. 

11.2. Tapahtumat 
Esitys: AYY:n linjauksen mukaan yli 50 hengen tapahtumia ei järjestetä 15.4. asti. 
AYY:n kertavuokrattavat tilat pois käytöstä ainakin maaliskuun loppuun asti. Suomen 
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hallitus linjasi myös, ettei yli 10 hengen yleisötilaisuuksia saa järjestää 13.4. asti.  
Päätös: Seurataan ylempien tahojen ohjeistuksia killan tapahtumien suhteen. 

11.3. Tiedotus 
Esitys: Kiltalaisia on kehotettu seuraamaan Aalto-yliopiston ja AYY:n tiedotteita 
koronavirusepidemiaan liittyen. Killan tiedotus jatkuu normaalisti TG-kanavan ja 
sähköpostilistojen kautta. Viikkotiedotteet mahdollisesti keskeytetään toistaiseksi 
viikosta 13 eteenpäin riippuen killan tiedotteiden määrästä. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

11.4. Sponsorit 
Esitys: Yrityksille lähtenyt infoviesti tilanteesta ja tapahtumien 
siirtymisestä/peruuntumisesta. Suurin osa ottanut asian ymmärtäväisin mielin ja 
haluaa edelleen jatkaa yhteistyötä. Pyritään muokkamaan sponssisopimuksia 
tilanteen rauhoituttua.  
Päätös: Korvaavaa näkyvyyttä pitää miettiä. Merkittiin tiedoksi. 

11.5. Vaihtoehtoinen toiminta 
Esitys: Keskustellaan muista tavoista aktivoida ja yhdistää kiltalaisia esimerkiksi 
internetin välityksellä. Markus esittelee mahdollisen liikunta ja/tai kulttuurikilpailuun 
(kesäkuntoon 2020?) missä aktivoitais kiltalaisia liikkumaan tai lukemaan kirjoja 
vaikka onkin karanteeni. Esimerkiksi fyssalla on tällä hetkellä liikuntaskaba mis tulee 
joka päivälle aina uus haaste ja muustakin liikunnasta saa pisteitä. Tässä vois olla 
jotkut palkinnot eniten pisteitä keränneille (esim. eniten liikuntapisteita, eniten 
kulttuuripisteitä ja eniten yhteispisteitä). Lisäksi voitaisiin järjestää killan taidekilpailu, 
meemikilpailu, etäkiltis, etäsitsit tai jotain muuta vastaavaa.  
Päätös: Oskari ja Markus voisivat vetää liikuntapuolta. Lotta S. voi ideoida 
meemikisaa tai vastaavaa. Keskustellaan käytännön toteutuksista vielä paremmin 
telegramissa. Lotta S. ja Markus ehdottavat toteutuksia. 

12. 119. KEVÄTPÄIVÄNTASAUS 
Esitys: 119. Kevätpäiväntasaus jouduttiin perumaan koronaviruksen takia. Osallistujamaksut 
palautetaan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13. SYYSPÄIVÄN TÄRÄYS 
Esitys: Keskustellaan Syyspäivän Täräyksen suunnittelusta: Tapahtuman budjettia pitää 
katsoa uudelleen. Fuksisitsit tulisi näillä näkymin erikseen. Myös yritysnäkyvyyksiä tulee 
miettiä, jos vujujen sponsseja siirretään tähän. 
Päätös: IE ottaa roolia tapahtuman suunnittelusta ainakin nyt keväällä. Suunnitellaan 
tapahtuma kiltalaisille korvaamaan vujuja. Järjestetään sillis. Lotta K. ja Karolina budjetoivat 
tapahtuman kevään aikana. 

14. KEVÄTKOKOUS  
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14.1. Ajankohta ja koronavirus 
Esitys: Siirretään kokouksen ajankohtaa, koska killan kokousta ei voi järjestää etänä.  
Päätös: Katsotaan ajankohtaa virustilanteen mukaan. 

14.2. Toiminnantarkastajat 
Esitys: Vaalikokouksessa 2019 valittiin toimintatarkastajiksi 119. 
Kevätpäiväntasauksen vuosijuhlatirehtöörit. Tirehtöörit ovat vastuussa killan 
suurimmasta kulusta, vuosijuhlista, mikä ei sovi toiminnantarkastajalle. Killalle on siis 
valittava uudet toiminnantarkastajat kevätkokouksessa. 
Päätös: Lotta K. yrittää saada jotkut innostumaan lähtemään toiminnantarkastajiksi. 

14.3. Kevätpäiväntasaus 120. vuosijuhlatirehtöörien haku 
Esitys: Käydään läpi vuosijuhlatirehtöörien haun tilanne: ei toistaiseksi yhtään 
hakijaa. Myös hakuaika väistämättä pitenee.  
Päätös: Laura laittaa promoa tirrehausta someen. Tiedotetaan, että hakuaika on auki 
kevätkokoukseen asti (jonka ajankohtaa ei tiedetä vielä). 

15. JAOSTOKIERROS 

15.1. Fuksijaosto 
Esitys: Fuksikapteeni ja Maisterikapteeni esittelevät oman jaostonsa toimareiden 
kuulumiset:  

Kandi-fuksit: Isorekry on päättynyt ja uusille isoille on ilmoitettu ja telegramchatti 
perustettu. Koronan vuoksi isokoulutukset on nyt varmaan peruttu, enkä ole aivan 
varma miten ne aiotaan järjestää. Täffältä tuli yksi iso meille lisäksi. 

Aloitan varmaan jossain vaiheessa karantteenia miettimään Aku… eikun Apustinta. Ei 
muuta kuun alla. -Aku 

Maisteri-ISOjen haku on vielä vähän vaiheessa, erityisesti REC puolen tyypit on 
lievästi sanottuna kiven alla. Eiköhän tästä tuu silti jotain. Ei vielä tietoa miten 
tutorkoulutukset järkätään niin dediksetkin ISOjen tietämiselle lähti alta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.2. Ohjelmajaosto 
Esitys: IE kertoo oman jaostonsa toimareiden kuulumiset: jee! :D ApuIEt olleet todella 
mukavasti mukana töissä ja ovat tykänneet siitä. Lukkarit myös vetäneet sitseillä 
hyviä aasinsiltoja ja biisejä. Pyyhepäälliköt ovat olleet oma vanha itsensä eikä heille 
ole ollut hommaa vielä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.3. Opintojaosto 
Esitys: Opintomestari kertoo oman jaostonsa toimareiden kuulumiset. Abitoiminta 
keskeytetty koronan takia kevään ajaksi, mutta syksyllä jatketaan. Muutoin kokoustelu 
yliopiston päättävien elinten kanssa jatkuu, mutta verkkoyhteyksin. Hallopedien 
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kanssa workshopattu liittyen kandipääaineen kehittämiseen/itsearviointiin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.4. Sisäjaosto 
Esitys: Varapuheenjohtaja kertoo kiltahuonevastaavien kuulumiset: Monttua on 
siivottu nyt pariin kertaan ja kaupassa myös käyty pari kertaa. Monttutontut ovat olleet 
aktiivisesti mukana, ja olemme myös jo hieman suunnitelleet, millaiset lamput 
hankkisimme kiltahuoneelle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.5. Ulkojaosto 
Esitys: Ulko- ja kulttuurimestari ja Yrityssuhdemestari esittelevät toimareidensa 
kuulumiset. MAIK-vastaavat ovat olleet aktiivisesti mukana risteilyn ja varaslähdön 
suunnittelussa. Nyt kuitenkin risteilyn peruunnuttua keskittyminen siirtyy varaslähtöön. 
Liikuntavastaava on ollut mukana innokkaasti liikuntatapahtumien suunnittelussa ja 
on hoitanut sulkapallotapahtumaa. 
Yrityssuhdesihteerit on päässy hyvin vauhtiin ja auttaneet paljon sponssien 
hankinnassa sekä excujen kanssa. Nyt hommat jäissä kunnes tilanne tasoittuu. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.6. Viestintäjaosto 
Esitys: Tiedottaja ja päätoimittaja esittelevät oman jaostonsa toimareiden kuulumiset: 
Toimittajilla on ollut tänä vuonna 2 kokousta, joissa on suunniteltu tulevia lehtiä. 
Paikalla on ollut aina ihan mukavasti porukkaa, ja toimittajat ovat osallistuneet hyvin 
myös lehden tekoon! Tällä hetkellä on kuitenkin hieman ongelmia siitä, mitä 
wappulehteen tullaan tekemään, kun killan toiminta on pausella. Tiedottajan 
toimareista ADt ja www-vastaavat ovat aina auttaneet tarvittaessa ja olleet osaavia 
tehtävissään. Kuvaajille tehty alkukysely tammikuussa, jonka perusteella tosi 
motivoituneita kuvailemaan erilaisia tapahtumia, eikä ainoastaan esim. sitsejä. 
Kuvaajille kuitenkin ollut harmillisen vähän hommaa alkuvuoden aikana eikä 
loppukeväälläkään näillä näkymin sen enempää. Ongelmaksi on ilmennyt myös 
kuvaajien välineistö, sillä kaikki kuvaajat eivät omista omaa järkkäriä tai erilaisiin 
kuvaustilanteisiin sopivia objektiiveja. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 

16.1. Kulttuuriklubin museokierros 10.3. 
Esitys: Katariina Kasvinen tuo tiedoksi tapahtuman kulun: Osallistujia oli noin 15 ja 
porukka vaikutti pitävän tapahtumasta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.2. Koronaviruksen takia perutut tapahtumat 
Esitys: Seuraavat tapahtumat peruttiin koronaviruksen takia: 
MK-Prodeko tapahtuma 13.3. 
Rush-excu 16.3. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17. TULEVAT TAPAHTUMAT 

17.1. Koronaviruksen takia perutut tulevat tapahtumat 
Esitys: Seuraavat tulevat tapahtumat on peruttu koronaviruksen takia: 
Kiltakahvit toistaiseksi 
Montun synttärit 17.3. 
Maistereiden laulukoe ja sitsit 18.3. 
MK Beer Pong 18.3. 
Laulusauna 19.3. 
Kevätpäiväntasaus ja sillis 
Laulukoesitsit 27.3. 
MAIK-risteily 30.3. 
MJ 4.4. 
Sulkapallo ja squash 7.4. 
Teekkarispeksi 8.4. 
MK & IK Aatuun 7.5. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.2. Laulusauna online  
Esitys: Mietitään saisiko laulukirjan läpilaulun yms. järjestettyä internetin välityksellä 
esim. Discordissa. Samalla voitaisiin palkita laulukilpailun voittaja kun sillistä ei nyt 
tule. Päivämäärää kannattaisi ehkä siirtää vähän eteenpäin mahdollisesti. 
Päätös: Lukkarit vastaavat tapahtumasta. Tapahtuma voisi olla joskus ensi viikolla. 
Tiedot tapahtumasta sunnuntaiksi. 

17.3. MK PuuJK Ammusitsit 22.4. 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen käyvät läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Pidimme lyhyen keskustelun ja päätimme, että ei lähetä vielä perumaan, koska ei olla 
julkistettukaan tapahtumasta vielä mitään. Seuraamme tilannetta ja toimimme sen 
mukaan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.4. Kaikkienaikojen hallitussitsit 6.6. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Näillä näkymin pystytään 
järjestämään. Ei ole vielä suurempia suunnitelmia. IE varmistaa vielä työvoiman, 
apuIE:tä on tiedotettu tapahtumasta ja siitä , että siellä pitäisi olla töissä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.5. Killan kesäpäivät 18.-19.7. 
Esitys: Laura Mörsky ja Lotta Sirkemaa käyvät läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Ei ole edistynyt kaiken hässäkän alla. Kesäpäiviin tullaan kuitenkin panostamaan 
entistä enemmän kevään tyhjän tapahtumakalenterin johdosta. Wappulehteen 
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laitetaan kesäpäivistä iso mainos! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.6. MK<3MaO Jukolaan 
Esitys: Aku Staff kertoo tapahtuman tilanteen: Kokouksen piti olla viime sunnuntaina, 
mutta se peruttiin koronaviruksen johdosta. Kilpailun järjestäjät pitivät tänään 
kokouksen, jossa kilpailun järjestelyjä jatketaan toistaiseksi. Aku sopii uuden 
etätapaamisen ryhmälle kuluvalle viikolle tai ensi viikon alkuun.Vujujen sponsseja 
voisi ehkä siirtää myös tänne. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Karolina: Vujumaksujen palautusta pitää siis “hakea”, jotta saa tilinumerot, joihin vujumaksut 
palautetaan. Pitää selvittää, pitääkö hallituksen hyväksyä palautukset vielä erikseen. 
Siirretäänkö pienempiä tapahtumia vai perutaanko ne kokonaan? -Pitää katsoa syksyn tilanne 
jossain kohtaa sitten, kun saamme taas nähdä. Pitää seurata tilannetta, esim. kuinka tukossa 
syksy on. 

19. SEURAAVA KOKOUS 
Lotta Kuisma tekee doodlen seuraavasta kokouksesta. 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.02. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 


