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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 13/2020 
Aika: 4.8.2020 klo 18.00 
Paikka: Etäkokous Zoomissa 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Onni Nurkka 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Karolina Itäinen 
Aku Staff, poistui kohdassa 16.1., palasi 16.2. 
Laura Mörsky 
Eero Hyytinen 
Ida Rouhiainen, saapui kohdassa 16.4. 

Poissa: 
Markus Rauhanen 
Tommi Alajoki 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.04. 

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 esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 12/2020 pöytäkirja ja toiminnanseurantakokouksen 
pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 12/2020 pöytäkirja. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Laura Mörsky ja Eero Hyytinen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Laura kirjoittamaan kokouksen päätöksistä tiivistetysti ja kertomaan 
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hallituksen kuulumisista. Ne julkaistaan viikkiksessä tällä viikolla. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

8. ILMOITUSASIAT 
Mökille kadonneet tavarat on palanneet takaisin Otaniemeen. -Jeeee! 
Hallituksella oli kesäpäivät ja siellä oli kivaa. 

9. KUULUMISKIERROS 
Lotta S.: Olen nukkunut koko päivän, on vähän unirästejä ja ajoin eilen 60km 
voi-potkulaudalla. 
Ella: Heipähei, tulin töistä ja on nälkä. Ruoka tuli uunista. Olen innostunut. 
Eero: Oikein hyvää, olen omaehtoisessa karanteenissa, mutta aion karata Tampereelle sitten 
kun pääsen. 
Aku: Noh, olen syömässä perunoita ja vegepussijuttukastiketta, joka on lojunut kaapissa 
melkein vuoden. 
Onni: Oikein hyvin, huoneesta lähti ylimääräinen sänky ja viikonlopusta about selvitty, ehkä. 
Katariina: Hyvää, olin hierojalla ja söin kanttarellikastiketta. 
Karolina: Ihan hyvää, sain työt pakettiin ja söin pastaa, ei kummempaa. Tein teetä, mutta 
unohdin sen keittiöön :( 
Kuisma: Olen päättänyt päättää lomani ja astua takaisin arkeen ja katsoa, voiko vielä kandin 
tehdä. 
Laura: Palasin purjehdus+mökkireissulta ja yritän palata jonkun näköiseen arkeen. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Kasper Luoma ISO-ryhmän härpäke, Diskoliskot 20,25 

Paula Autio Silliksen ilmapatjat 64,60 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Teknologföreningen Täffän vujut Tommi & Karolina 160 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 
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Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

SANOMA MEDIA FINLAND 
OY 

Tiede-lehden tilaus  88,8 

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ 
BOOKCOVER 

G:n paino 425,00 

   

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

11. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 28.5. 
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen sähköpostitse 29.5. hyväksymä esitys: 
Pidetään toiminnanseurantakokous tiistaina 16.6. klo 18:00. Pidetään kokous Kylän 
olohuoneella (Jämerantaival 5), minkä lisäksi kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä 
(Säädös 290/2020). Lotta Kuisma lähettää jäsenistölle kutsun kokoukseen, jossa esitetään 
ohjeet ilmoittautua vuoden 2020 toiminnantarkastajaksi. Hyväksytään myös 
toiminnanseurantakokouksen esityslista 
https://docs.google.com/document/d/1Yyh7NU9_VcUPAqGLVg-RIKJYTVE5HQKN-yQycInIB
wE/edit?usp=sharing 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

12. AALLON LINJAUKSET SYKSYN ERITYISJÄRJESTELYIHIN 
Esitys: Ella: Virallista päätöstä ei ole oikeasti tehty, koska henkilökunta lomailee. Asiaa 
tiedusteltu monesta eri lähteestä & OPN seuraa tilannetta. Tornarina kulkee, että fukseilla 
olisi lähiopetusta ja muilla etäopetusta, mutta uskoisin tämän menevän enemmänkin 
kurssikoon mukaan. Ella ilmoittelee, kun tietoa tulee. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi palautelaatikkoon saapunut palaute: 
- Vaikka vujuviikko peruuntui, niin olisko MK beer pong mahdollista järjestää syksyllä? 
- Lisäksi saapunut pari roskapostipalautetta. 
Päätös: Tulossa on :) roskaposti on huomioitu. 

14. ORIENTAATIOVIIKON AIKATAULU JA JÄRJESTELYT 
Esitys: Aku Staff ja Tommi Alajoki kertovat orientaatioviikon aikataulusta: Maisterien 
orientaatio on alustavasti koulun puolesta kokonaan etänä jonkinlaisena livestreamina tms. 
On mahdollista että streamia voi tulla katsomaan myös johonkin saliin, mutta tämä on vielä 
auki. Tavataan koulun kanssa 12.8. jolloin toivottavasti saadaan lopulliset vastaukset 
hommaan. Iltatoiminnan osalta järjestetään torstaina ENGin saunailta OK20 ja muuten 
houkutellaan porukkaa osallistumaan otasuunnistuksiin yms. Meillä on suhteessa parempi 
tilanne kun monella muulla killalla kun maisterifukseista niin pieni osa on ulkomaalaisia joten 
melkein kaikki ovat pääsemässä näillä näkymin maahan. 

https://docs.google.com/document/d/1Yyh7NU9_VcUPAqGLVg-RIKJYTVE5HQKN-yQycInIBwE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yyh7NU9_VcUPAqGLVg-RIKJYTVE5HQKN-yQycInIBwE/edit?usp=sharing
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Kandifukseilla tilanne ilmeisen samalainen, kuin maisterifukseilla. Suurin osa orientaatiosta 
etänä, mutta tornarin mukaan koululla oltaisiin yksi päivä tekemässä atk-juttuja yms. 
Huomenna koulun orientaatioryhmän kokous, jossa selvinnee suuret linjat. Ensi viikolla 
tarkentavakokous Virpin kanssa.  

Maanantaina: Illalla ekailta ja varattuna gorsu. Gorsu tosi pieni ja on hieman kyseenalaista 
pitää hirveätä lössiä siellä. Ideoin, että tekisimme pienen terassin Gorsun eteen. Eurolavoista 
tai vuokrapöydistä/ tuoleista voisi saada istumapaikkoja ja pöytätilaa. Aku saa hankittua myös 
ison pressun, josta tehdä katoksen.  

Tiistai: illalla luvassa aalto afterparty Apollossa. Aaltopartya ei järjestetä, joten  ideoin 
puistohengailua/baareilua?/rastirata fuksiryhmissä keskustassa, jonka jälkeen siirryttäisiin 
kohti apolloa. Bonusidea: varataan ratikka, jolla voisi ajella ympäri keskustaa tunnin kaksi! 
Maksaa 850€. Aku kyselee Idalta jos saisi sponssin tähän. 

Keskiviikko: Iltahengailu. En ole tätä kovin paljoa miettinyt. Varattuna kylän olohuone. 
Leffa/peli-ilta? 

Torstai: Otasuunnistus. Jatkot mahdollisesti ympäri Otaniemeä ulkona. Rudi on selvittänyt 
jatkojen tilannetta ja varmaan kertoo asiasta huomenna ftmk:n kokouksessa.  

Perjantai: Kaukkareita ei tänä vuonna järjestetä, joten koko ilta olisi järjestettävä itse. 
Raksarock edeltänyt kaukkareita ja toiminut useamman kerran hyvin. Tunnustelut aiheesta 
käynnissä a la Nurkka. Ongelma: kiltis on erittäin pieni tila ja koko lössin tuominen sinne 
ongelmallista. Onko kiltis edes auki orientaatioviikolla? 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15. VUOSIJUHLIEN SUUNNITTELUN TILANNE 
Esitys: Eetu Kaskela kertoo vuosijuhlien suunnittelun tilanteen: Vujut on hyvällä mallilla. 
Kaikki suurimmat osat alkaa olla check. Eli tilat ja esiintyjät. Suurin osa vujutiimistä on 
kasassa, mutta muutamia puuttuu vielä.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

16.1. Historiikki 
Esitys: Materiaaleja on pyydetty puhiksilta, killalta ja alumneilta. Jäsenistö ei 
kuitenkaan ole vielä innostunut lähettämään materiaaleja. Työryhmällä 18.8. kolmas 
kokous. Syksyllä pidetään mahdollisesti ainakin alumneille muisteluiltama. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Tommi: Opintosivut on päivitetty Ellan toiveiden mukaan. Käännöksiä teen 
vähitellen aina kun huomaan jotain selkeesti puuttuvaa. Muuten tällä hetkellä ei ole 
mitään isoja hommia käynnissä nykyisellä sivustolla ainakaan muistaakseni. Isona 
projektina on ihan ylipäänsä koko sivujen uusiminen, saatan jossain tässä syksyllä 
tehä jonkun demotuksen ja kysellä visuaalisesta ilmeestä mielipiteitä. Eteneminen on 
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kohtuu hidasta koska tää ei oo kovin kova prioriteetti niin kauan kun nykyisetkin sivut 
toimii ihan täysin. 

Sivut on aika spagettia rakenteeltaan niin sanokaa aina jos löytyy jotain joka vaikuttaa 
vähän tyhmältä/vanhentuneelta koska en millään pysty käymään noita läpi ite silleen 
että huomaisin kaikki virheet mitä tuolta löytyy. 

Myös jos koette että ns. “teidän” osa-alueessa sivuilla on jotain vanhentunutta tms. tai 
haluaisitte niistä erilaiset niin voidaan suunnitella uusia, en osaa oikein tyhjästä 
keksiä ite ideoita :) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Ella: Asian suunnittelu alkaa täysipainoisesti syyskuun puolella, mutta asia 
kyllä mielessä. Edistynee syksyn aikana.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.4. Killan merch 
Esitys: Työryhmälle, joka tällä hetkellä koostuu Laurasta, Lotta S:stä ja Eerosta, 
valitaan vastuuhenkilö, joka tiedottaa hallitusta ja johtaa projektia. Käydään läpi 
työryhmän suunnittelun tilanne.Laura esitteli luonnoksia. Ensi kokouksessa katsotaan 
vaihtoehtoja tarkemmin läpi.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17. JAOSTOKIERROS 

17.1. Fuksijaosto 

17.2. Ohjelmajaosto 

17.3. Opintojaosto 

17.4. Sisäjaosto 

17.4.1. Kiltiksen tilanne 
Esitys: Katariina Kasvinen tuo tiedoksi, että elokuun alkupuolella olisi 
odotettavissa seuraavia ohjeita kiltatilojen käytön suhteen. Kiltiksellä on tehty 
ACREn puolelta peruspesu viikolla 26. Monttutonttujen kanssa olisi kuitenkin 
tarkoitus siivoilla sitten vielä ennen kuin kiltikselle pääsee. Voidaan sitten 
harkita rajoituksia, kun tiedetään paremmin tilanteesta. Esim. ns. vieraskirja. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.5. Ulkojaosto 
Esitys: Ida kertoo kuulumisia: PP:n ratkaiseva reitin valinta varmistui. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.6. Viestintäjaosto 



 
 
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 6/8 
Aalto-yliopisto 13/2020 
Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja 
 
 
 

17.6.1. Tapahtumatiedote checklist 
Esitys: Laura Mörsky esittelee tapahtumatiedotteiden checklistin 
tiedottamisen helpottamiseksi. 
Päätös: Hallitus ottaa excelin käyttöön. 

18. MENNEET TAPAHTUMAT 

18.1. MK Kevätjuhla 29.5. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Tapahtuma sujui hyvin ja suunniteltu ohjelma 
oli mukavaa.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.2. Killan kesäpäivät 11.7. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Hyvin meni, kaikilla oli ilmeisesti kivaa. Kuvia 
on killan galleriassa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19. TULEVAT TAPAHTUMAT 

19.1. Kesä(S)mökkisitsit 13.8. 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen kertovat tapahtuman suunnittelun tilanteen: 
sitsit tik, fk ja ism:n kanssa. Tik maksaa smökin ja ism keittiön, meiltä tarjoiluja. Ei 
virallisia jatkoja. Hyvin etenee :) Mittarikiintiö ei ole vielä täynnä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2. MAIK-varaslähtö 22.8. 
Esitys: Markus Rauhanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Varaslähtöön 
ilmoittautunut 109 henkilöä, joista 27 on fukseja. MK:lta 28 ilmoittautumista joista 7 
fukseja. Aku mainostaa vielä tapahtumaa fukseille. Olisi kiva, jos hallitukselta tuli joku 
show tänne ja myös rastikiertelyyn rasti. Hallituksesta tulossa paikalle: Aku, Ida 
(kaipaa kyytiä), Onni, Eerolla on yritys kova, Ella, Laura, Lotta S. ja K, Make. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3. “Wappusimat” 27.8. 
Esitys: Ideana yhteistä hengailua kiltiksen takapihalla yhdessä muiden ENG:n kiltojen 
kanssa. Vapaaehtoisiksi on ehdottautunut Eero ja Karolina. Tarvitaan vielä lisää 
apureita. 
Tapahtuman FB-sivu: 
https://www.facebook.com/events/624815218143023?acontext=%7B%22source%22
%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C
%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%2
2[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

Päätös: Kuisma, Eero ja Karolina miettivät vielä jotain hauskaa tuonne. 

19.4. Killan BP-turnaus 28.8. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne:  
Tapahtumalle tarvitaan vastuuhenkilö(t), joka huolehtii tiedotuksesta, ilmosta ja 

https://www.facebook.com/events/624815218143023?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/624815218143023?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/624815218143023?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/624815218143023?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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turnauksen kulusta. 
Tapahtumalle on varattu kylänolohuone. Täytyy selvittää miten ja monta pöytää sinne 
mahtuu ja tarvitaanko ulos katosta. 
Päätös: Avataan joukkueilmo ja katsojailmo ti 11.8. FB-tapahtuma tulee perjantaina 
7.8. Tapahtuman osallistujamäärä rajataan AYY:n tilarajoitusten mukaan. 

19.5. Fuksi 2019 Eloseikkailu 29.8. 
Esitys: Eetu Kaskela kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Ei olla vielä ihan 
hirveästi suunniteltu. Eetu laittoi tänään fukseille infoviestin. Ei menoja/kuluja killalle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.6. Syyspäiväntäräys 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Saha varattu ja myös rantsu 
sillistä varten. Eka kokous pidetty ja seuraava torstaina. Selvityksen alla hieman 
kaikki tapahtumaan liittyvä. Aku kasaa facebook-tapahtuman ja nettisivut pystyyn tällä 
viikolla. Sponsseja ei ole vielä mietitty. Myös Rantsun osallistujarajoitusta pohdimme 
vielä torstaina kokouksessa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.7. PP 28.-30.10. 
Esitys: Ida Rouhiainen ja Markus Rauhanen käyvät läpi tapahtuman suunnittelun 
tilanteen: Reitti on nyt selvillä ja alustava aikataulu tehtynä. Matkalle suunniteltu 
ohjelmaa ja muuta sisältöä. Mitään ei ole kuitenkaan lyöty lukkoon. 
Yrityssuhdesihteerit apuna ja olemme luvanneet heille paikan bussista.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Lotta K.: Hallituskummi toivon mukaan tulee ensi kokoukseen. Pidetään syksyn starttaus 
hallitukselle, doodlaan sen. Yritettäisiin silloin myös ottaa hallituksen kuva. Muistakaa katsoa 
koronan jälkeen laadittua budjettia ja kysyä tarvittaessa. Käyttäkää killan Google kalentereita.  
Katariina: Pitäisikö tehdä killalle virallisemmat koronaohjeistukset. -Joo. -Yritän tehdä sen 
tämän viikon aikana. 
Laura: Otammeko hallituskuvan kuten suunnittelimme keväällä? -Tämä olisi se joka tulee 
kiltiksen seinälle eli farkkutakit päällä. 
Ida: Kolme kovaa excu -sarjan päivämäärät tulee ehdotuksina hallituksen kalenteriexceliin. 
Laitan useamman vaihtoehtoisen päivämäärän, joten laittakaa heti viestiä, jos näiden 
päivämäärien päälle tulee jotain muuta.  
Ella: Voin laittaa fuksien tentit kalenteriin. 

21. SEURAAVA KOKOUS 
Pidetään parin viikon päästä. Kuisma laittaa doodlen tällä viikolla. 
 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 19.42. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 


