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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 9/2020 
Aika: 6.4.2020, klo 18.00 
Paikka: Zoom-etäyhteys 

Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Eero Hyytinen 
Onni Nurkka 
Markus Rauhanen 
Ida Rouhiainen, saapui kohdassa 9. 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa, saapui kohdassa 9. 
Aku Staff 
Karolina Itäinen 
Laura Mörsky 
Juho Virtanen, poistui kohdassa 11. 
Kimmo Saira, poistui kohdassa 12. 
Eetu Kaskela, poistui kohdassa 12. 
Meri Ahokas 

Poissa: 
Tommi Alajoki 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.06. 

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

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Juho Virtaselle, Meri Ahokkaalle, Eetu Kaskelalle ja 
Kimmo Sairalle. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 8/2020 pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Eero Hyytinen ja Onni Nurkka kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Päätetään vaihtoehtoisesta tavasta tiedottaa killan ja hallituksen kuulumisista 
viikkotiedotteen ollessa tauolla. 
Päätös: Eero kirjoittaa kokoustiivistelmän telegramin tiedotuskanavalle tämän viikon aikana. 
Eero voi myös kertoa, mitä hänelle kuuluu. 

8. ILMOITUSASIAT 
Lotta K.: Oli aprillipila. 
Ella: On ollut vaiherikas kokous tähän mennessä. 

9. KUULUMISKIERROS 
Markus: Parta kasvaa kovempaa tahtia kuin kandin pituus. 
Eero: Ihan hyvää, en oo kauheesti mitään tehnyt, mutta vähän yrittänyt urheilla. 
Onni: Ensi viikolla kolme tenttiä kahteen päivään, mutta pääsin oikiksen läpi! 
Ella: Tein virheen, kun latasin puhelimeen candy crush sagan ja olen ollut kiireinen. 
Aku: Vähän oon laiskasti tehnyt hommii, mut paljon oon urheillut. 
Karolina: Ei kummempaa, luulin et ois tänää tentti, mut se onkin huomenna. 
Laura: Olen selaillut tiktokkia kaiket päivät ja unohdin, että on tenttiviikko. 
Sepi: Ihan hyvää, mun kandi edistyy edellisvuosien tapaan eli ei ollenkaan. 
Kimmo: Olosuhteisiin nähden mukavaa. Kivaa pötköttää kesken päivän. Löysin Julkku-olutta. 
Eetu: Parta kasvaa ja oli kolmen viikon urheiluspurtti, mutta nyt iski flunssa ja Anni on ottanut 
johtoaseman kisassa. Harmittaa tuleva huhtikuu, mutta ei voi mitään. 
Meri: Ihan hyvää, Nanna oli kylässä. On paljon töitä. Dippa melkein valmis. 
Kata: Tuli somerolle pakoon koronaa, mutta sudet on nyt tullut tänne. 
Ida: Kuuluu sitä, et mä kuulen ja nyt tää toimii, mut kävin ragee eka kämppiksille. 
Lotta K.: Olen taistellut zoomin kanssa kolme viikkoa ja sain sen nyt itselleni toimimaan. Olen 
alkanut opiskelemaan.  
Lotta S.: Vähän kyllästyttää, mutta on tullut urheiltua ainakin. 

10. AYY:N KUULUMISET 
Esitys: Kimmo Saira kertoo AYY:n kuulumiset:  
Ollaan keskusteltu opetusperiodeista ja opintopisteistä. Eli siitä ettei olisi sekaisin viiden ja 
kuuden nopan kursseja. 
Ollaan keskusteltu kunnallisvaalien vaikuttamisesta. 
Opiskelijakeskus-hanke etenee. 
Kiinteistöpuolella tarkoitus selvittää esim, mitä AYY:n kannattaa rakentaa ja onko tontit 
kannattavia meille ym. 
Edarissa keskusteltu opiskelijamediasta, strategiaprosessista ja kuntavaaleista. AYY:n 
strategia vikaa vuotta tänä vuonna. 
Koronaviruksen takia keskustoimisto on suljettu ja avaimista ja postista on erikseen sovittava. 
Tilat on suljettu eikä tapahtumia järjestetä. AYY:llä on myös oma kriisiryhmä. 
Wappu järjestetään etänä digitaalisesti, koska syksyllä on muutenkin paljon tapahtumia ja 
resurssien kannalta järkevämpää.  
AYY:n vujut näillä näkymin 12.9.2020. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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11. JULKUN KUULUMISET 
Esitys: Juho Virtanen esittelee Julkun yhdistysdiilejä ja myyntiä keväällä: 
Lehti julkaistaan normaalisti ja se tulee fyysisenä kappaleena. Myynti tapahtuu kuitenkin 
verkossa siten, että jokaisella myyjällä on linkki, jonka perusteella myydyt lehdet merkitään 
tietyille myyjille. 22.4. aukeaa myyntikausi ja loppuu 8.5. Myyntikausi on vähän pidempi tänä 
vuonna. Diilit ei ole sitovia, vaan myyt sen verran kun pystyt ja myytyjen lehtien perusteella 
saa myyjäedut. Yhdistysdiileissä killat on jaettu kolmeen sarjaan ja sarjojen välillä omat 
skapat. Yhdistysproviikan voi antaa myyjille tai ottaa killan rahankeräyskohteeseen. 
Huhtikuussa voisi olla myös esim. kiltakahveilla Julkku-teemaa. Keskiviikkoon mennessä olisi 
hyvä saada yhdistysproviikan osalta tieto. 
Päätös: Merkittiin Julkun kuulumiset tiedoksi. Päätettiin antaa yhdistysdiilin proviikat 
kokonaisuudessaan myyjille. 

12. FTMK:N KUULUMISET 
Esitys: Eetu Kaskela esittelee FTMK:n suunnitelmia lakkienjakoa koskien: Teimme FTMKn 
kanssa pienimuotoisen kompromissipäätöksen, eli tarkoituksena on jakaa lakit 30.4. ja 
myöhemmin kesällä koittaa järjestää ‘lakkienjako’ tapahtuma. On kuitenkin vielä auki 
millainen tapahtuma olisi. Teemme juuri arviota siitä, miten lakit saataisiin jaettua 30.4. 
mennessä, luultavasti postitetaan suurin osa, mutta siihen tarvitaan tukea koska 
postittaminen on suhteellisen kallista. Tällä viikolla tehdään arviot paljon maksaisi ja 
lähdetään hakemaan rahallista avustusta. FTMK järkkää koko ajan etäpeijaistyyppistä 
tapahtumaa. Killan kanssa voitaisiin miettiä loppukesällä jotain killan omaa fuksien 
kokoontumista. 
Päätös: Merkitään FTMK:n kuulumiset tiedoksi. Eetu ja Markus miettivät loppukesän 
tapahtumaa. 

13. RAHA-ASIAT 

13.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei hyväksyttäviä korvaustositteita. 

13.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

AYY jmt1 varaston vuokra  56,94 

Kirjapaino Bookcover Oy Geometres 1/2020 385,00 
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Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

13.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

Inkubio ry Apoptoosi, Lotta 80 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

13.4. Sähköpostitse hyväksytyt maksut 
Esitys: Tuodaan tiedoksi hallituksen sähköpostitse hyväksymät maksut: 
Nurmijärven Linja Oy, 191,25€ / Vujubussien peruutusmaksu 
Peruuntuneiden vuosijuhlien osallistumismaksujen palautukset 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

14. KILLAN POSTI 
Esitys: Helsingin kaupunki on lähettänyt kirjeen killalle. Päätetään, kuka hoitaa postin haun tai 
edelleen postituksen koulun tilojen ollessa kiinni. 
Päätös: Onni voi hakea kirjeen ja hän on yhteydessä kouluun tästä. Valitaan Markus ja Onni 
vastaamaan killan postin noudosta myös jatkossa. He välittävät tiedon posteista muulle 
hallitukselle. 

15. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Tuodaan tiedoksi killan palautelaatikkoon saapunut palaute:  
Kiitos Kesäkuntoon-haasteesta! Positiivinen yllätys, että viikottaiset haasteet sopivat myös 
aloittelijalle. Hyvä lisä omaan liikkumiseen. 
Päätös: Kiitämme palautteesta! 

16. KULTTUURITOIMIKUNTA 
Esitys: Tehdään virallinen kulttuuritoimikunta ja järjestetään kaikille kiltalaisille avoin haku 
toimikuntaan. 
Päätös: Markus ottaa koppia tästä. Laura ja Markus hoitavat lomakkeen tekemisen killan 
sivuille tämän viikon aikana.  

17. KILTAHUONEEN SÄÄNNÖT 
Esitys: Katariina esittelee ehdotuksen Montun sääntöjen päivityksestä: 
Kiltahuone Montun käyttö on lähtökohtaisesti Maanmittarikillan jäsenille. 
Lukukausien aikana Montun ovet ovat auki K1-rakennuksen aukioloaikojen mukaan  
Aukioloaikojen ulkopuolella se, joka päästää Monttuun sisään vastaa sisäänpääsijästä eli 
siitä, että tämä on luotettavaksi tunnettu Maanmittarikillan jäsen.  
Päätös: Hyväksyttiin esitys kiltiksen uusiksi säännöiksi. 

18. KEVÄTKOKOUS  
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18.1. Ajankohta ja koronavirus 
Esitys: Kokouksen ajankohtaa ei voida vielä päättää. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pidetään kokous mahdollisimman pian sitten, kun tilanne 
sen sallii. 

18.2. Kevätpäiväntasaus 120. vuosijuhlatirehtöörien haku 
Esitys: Käydään läpi vuosijuhlatirehtöörien haun tilanne: ei toistaiseksi yhtään 
hakijaa. 
Päätös: Markkinoidaan hakua paremmin sitten, kun tiedetään seuraavan killan 
kokouksen ajankohta. 

19. HALLITUKSEN ESITTELY INSTAGRAMISSA 
Esitys: Laura Mörsky esittelee idean hallituksen esittelystä killan Instagramissa. 
Päätös: Laura laittaa lisätiedot hallitukselle loppuviikon aikana. Laura voi sitten luoda 
materiaalien pohjalta stoorit. 

20. VIRTUAALITAPAHTUMIEN IDEOINTI 
Esitys: Pidetään ideointipalaveri, jossa suunnitellaan ja ideoidaan erilaisia tapahtumia 
keväälle. 
Päätös: Lotta K. doodlaa ajankohdan.  

21. KILLAN PROJEKTIT 
Esitys: Käydään läpi seuraavien keskeneräisten projektien tilanne: 
Räyhälippu 
→ ei ole edennyt, mutta ideoita on. Luonnokset vuodelta 2017 on olemassa. 
Killan merchandise 
→ Ajatuksia on, mutta ei virallisia ideoita. Seuraavaksi aletaan tehdä luonnoksia. 
Pihakeinu 
→ Aku ei ole vielä tehnyt hakemusta. Hinta vankilasta selvitetty. 802€ + toimituskulut 
100-150€. Käytännössä halvin vaihtoehto + tuemme samalla rikollisten kuntoutumista 
yhteiskuntaan. Keinu voidaan toimittaa tilauksesta noin viikon sisään, jonka jälkeen 
kiltalaisten on se kasattava. Aku tekee hakemuksen tällä viikolla. 
Montun valaisimet9 
→ Ideoita on, muttei mitään ole päätetty kuitenkaan vielä. 
Historiikki 
→ Ollut ideana, että aletaan kasaamaan työryhmää vasta kun vujutirret on haettu. Tilanteen 
vuoksi haun voisi kuitenkin jo avata ja kysellä erityisesti alumneilta. Ella voi hoitaa 
loppuviikosta alumneille kyselyä innokkuudesta. Ilmoittautuminen hallituksen 
sähköpostilistalle. 
Killan powerpoint-pohjat 
→ Opintomestari ja abivastaava ovat uusimassa abimarkkinoinnin powerpointtia. Lisäksi voisi 
tehdä pohjat, joita voisi käyttää esim. yrityssuhteissa. Kevään aikana olisi hyvä saada killalle 
powerpoint-pohjat. Laura voi olla vastuussa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22. JAOSTOKIERROS 
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22.1. Fuksijaosto 

22.1.1. Isotoiminta 
Esitys: Staff tuo tiedoksi, että kevään tutorkoulutukset on peruttu, mutta 
kesäkuussa on tulossa julki etäkoulutus, joka vaaditaan opintopisteen 
suorittamiseen. ITMK on tekemässä ISOkoulutusvideon toukokuulle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.2. Ohjelmajaosto 

22.3. Opintojaosto 

22.4. Sisäjaosto 

22.4.1. Montussa pilaantuvat tuotteet 
Esitys: Katariina Kasvinen tuo tiedoksi, että kiltiksellä menee ainakin 
kahvimaitoja vanhaksi kevään aikana. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

22.5. Ulkojaosto 

22.6. Viestintäjaosto 

22.6.1. Geometreksen kuulumiset 
Esitys: Lotta Sirkemaa tuo tiedoksi koronaviruksen vaikutuksen 
Geometreksen toimintaan: Geometres tulee ilmestymään vasta toukokuun 
loppupuolella ns. lukuvuoden päättävänä lehtenä. Koimme toimittajien 
kanssa, että lehden julkaisu vappuna menetti hieman merkitystään vapun 
muuttaessa muotoaan. Näin saamme myös monipuolisemmin kirjoitettua 
karanteenielämästä, kun ei oikein muutakaan killassa nyt tapahdu. Pidettiin 
myös Geometreksen Instagramissa Euroviisut, ja siihen osallistui mukavasti 
porukkaa! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

23. MENNEET TAPAHTUMAT 

23.1. Laulusauna Virtuaalimontussa 21.3. 
Esitys: Onni Nurkka käy läpi tapahtuman kulun: Hyvin meni. Maakansanlauluja 
laulettiin läpi hienosti. Laulajia oli alussa enemmän ja loppuun asti jaksoi muutamia. 
Discordin kautta ääni tosi säröili, mutta lauluja laulettiin siitä huolimatta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

23.2. Virtuaalikiltakahvit  
Esitys: Aku Staff käy läpi kiltakahvien 25.3. kulun: Kitakahveihin herättiin ehkä 
hieman myöhään, joten paikalla oli yhteensä noin 10 jäsentä ja samanaikaisesti 4-7 
henkilöä. Aikaisemmalla informoinnilla olisi voinut saada laajemman yleisön. 
Pelaaminen sujui hauskasti.  
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Oma kommenttini: näitä voisi jatkaa ja pitää tapaamisia tiettynä päivänä tiettyyn 
kellonaikaan. Silloin ihmiset osaavat tulla paikalle. Netissä paljon hauskoja pelejä, 
joita on tullut testattua ja varmasti toimisivat MK:llakin. Zoom tai vastaava palvelu, 
jossa kuva myös näkyvissä ovat ehkä vielä hauskempia, koska tulee selvästi 
läheisempi tunnelma, kuin pelkällä puheella. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

24. KÄYNNISSÄ OLEVAT KILPAILUT 

24.1. Kesäkuntoon 2020 
Esitys: Markus Rauhanen käy läpi kilpailun tilanteen: Osallistujia on ollut jo hyvä 
määrä. Haasteiden keksiminen sujunut liikuntavastaavan kanssa hyvin. 
Päätös: Kilpailun näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa voisi lisätä. Haasteet voisi lisätä 
IG-stooriin tai tiedotuskanavalle maanantaisin. Markus miettii kisan somenäkyvyyttä. 

24.2. Killan taidekilpailu 
Esitys: Lotta Sirkemaa käy läpi kilpailun tilanteen: Aika heikosti mennyt ensimmäinen 
viikko, 0 osallistujaa. Kilpailun pitäisi päättyä jo tämän viikon sunnuntaina, mutta en 
tiedä kannattaako kilpailua jatkaa jos kiltalaiset eivät innostuneet. 
Päätös: Pidetään kilpailu alkuperäisen mittaisena eli loppuu 12.4. Lähetetään 
kiltalaisille esimerkki aiheita, joiden pohjalta voisi lähteä tekemään taidetta. 

25. TULEVAT TAPAHTUMAT 

25.1. Kiltakahvit 
Esitys: Keskustellaan tulevien virtuaalikiltakahvien teemoista. 
- Pelit toimii 
- Julkku teema, Sepi 
- Liikuntahaasteeseen liittyvä kiltakahvi 
Pidetään tapahtuma jatkossa iltakuudelta. 
Päätös: Aku vetää pelit tällä viikolla klo 18. Kysytään Sepiltä innokkuutta pitää 
Julkku-kahvit 15.4. Keskustellaan seuraavista kahveista myöhemmin. 

25.2. Wapun ajan tapahtumat 
Esitys: Keskustellaan siitä, millaisia virtuaalitapahtumia kilta voisi järjestää wapun 
aikana. 
- Ehdotus: Minuuttikalja! 
Päätös: Mietitään näitä sitten samalla, kun ideoitaan muita virtuaalitapahtumia. 

25.3. MK PuuJK Aamusitsit 22.4. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman tilanne: Pohdimme, järjestämmekö tapahtuman 
etänä vai emme.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

25.4. Kaikkienaikojen hallitussitsit 6.6. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Tällä hetkellä ei ole tarvetta 
perua. Asiaa voisi katsoa uudestaan, kun Suomen hallitus ja AYY tekee päätöksiä 
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rajoituksista kesän osalta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

25.5. Killan kesäpäivät 11.7. 
Esitys: Laura Mörsky ja Lotta Sirkemaa käyvät läpi tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
Ei ole kauheasti edennyt, koska ei olla varmoja, voidaanko tapahtumaa järjestää. 
Loppukeväästä olisi tulossa tietoa, jos näyttää siltä, että voidaan järjestää. 
Tapahtumaa voisi mainostaa “meemi”-tyyppisesti: Tuleeko kesäpäivät? 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

25.6. MK<3MaO Jukolaan 
Esitys: Aku Staff kertoo tapahtuman tilanteen: Jukolan viesti siirretty ensi vuodelle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

26. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Meri: Oli kiva seurata teidän kokousta. 

27. SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan myöhemmin. 

28. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.15. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 


