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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 14/2020 
Aika: 25.8. klo 20:00 
Paikka: Zoom 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Onni Nurkka 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Karolina Itäinen 
Tommi Alajoki 
Aku Staff, poistui kohdassa 13. 
Laura Mörsky 
Ida Rouhiainen 
Markus Rauhanen 
Eero Hyytinen 
Jesper Winogradow, poistui kohdassa 14. 
Oskari Nummelin, poistui kohdassa 13. 

Poissa: 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Avattiin kokous ajassa 20.01. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet Jesper Winogradowille ja Oskari Nummelinille. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 13/2020 pöytäkirja ja toiminnanseurantakokouksen 
pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin toiminnanseurantakokouksen pöytäkirja. Ei hyväksytty kokouksen 13/20 
pöytäkirjaa. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Markus Rauhanen ja Ida Rouhiainen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
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7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Markus Rauhanen kirjoittamaan kokouksen päätöksistä tiivistetysti ja 
kertomaan hallituksen kuulumisista. Tiivistelmän ja kuulumisten pitää olla tiedottajalla 30.8. ja 
ne julkaistaan viikkiksessä ja 31.8. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

8. ILMOITUSASIAT 
Lotta K.: Olin neuvoston kokouksessa, eikä saatu oikeen infoa. 
Ida & Ella: Kandisemma on ohi, wuhuuu! 
Katariina: Vähän siivosimme kiltistä tänään monttutonttujen kanssa. 

9. KUULUMISKIERROS 
Lotta K.: Ihan hyvää. Kolmas kokous tänään, joten olen tehnytkin jotain! 
Katariina: Hyvää, olen enää kaksi yötä Somerolla, ja sitten muutan takaisin niemeen. 
Aku: Ollut pitkä päivä, väsyttää ja haluisin nukkumaan. Huomenna pitäisi varmistua lisää 
juttuja ja päivä kerrallaan. 
Ida: Mulla lyö aivot tyhjää. Tää on mun neljäs miitti tälle päivälle. Aivot tukossa. Yksi miiteistä 
oli muiden ysvien kanssa. 
Onni: Eipä ihmeellistä, eilen oli surutunti ja tänään töitä ja päikkärit. 
Ella: Mulla menee tosi hyvin, äskön oli nepalilaista ruokaa ja mässyttelin iloisesti. 
Tommi: Löin polven täysillä pöytään.  
Eero: Moromoro, ihan hyvin menee, surutunti oli eilen ja tänään laiska päivä. 
Laura: Hyvää, oli kandiseminaari ja olin tapaamassa quokkia äskön. 
Jesper: Ihan hyvää, olin quokkamiitissä ja oon saanut ommeltua haalarimerkkejä. Peukalo 
sattuu. 
Karolina: Hyvää, ollut jäätävä työmaa töissä. Tehdään asioita uudelleen. Popparit on hyviä. 
Oskari: Tulin mielenkiinnosta katsomaan hallituksen pöhinää. Olen Turussa ja sunnuntaina 
takas espooseen. 
Lotta S.: Olin myös tapaamassa quokkia ja ajattelin samalla ommella nyt haalarimerkkejä. 
Markus: Ajoin autoa. Oli kivat sählytreenit äsken. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei ole. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 
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AYY  Otarannan kerhotila (50€) ja gorsu (130€), 
BP-turnaus ja eka ilta 

180 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

AYY Otarannan kerhotila, syksyn suunnittelu 50 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään Anna Suomela killan jäseneksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. AYY:N JA AALLON LINJAUKSET KORONATILANTEESEEN LIITTYEN 
Esitys: Käydään läpi syksyn tilannetta: AYY:ltä ei ole tullut vielä uusia linjauksia. Intossa on 
Aallon ohjeistukset, joiden mukaan yli 50 henkilön koulun tiloissa järjestettävistä tilaisuuksista 
tulee ilmoittaa ACRElle ja tehdä suunnitelma. Tapahtuman järjestäjän tulisi hankkia kaikki 
tarvittavat viranomaisluvat. Tämän viikon aikana olisi tulossa lisää linjauksia sekä koulun että 
AYY:n puolelta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja odotetaan lisäinfoja. 

12. ORIENTAATIOVIIKON AIKATAULU JA JÄRJESTELYT 
Esitys: Käydään läpi orientaatioviikon aikatauluun tulleita päivityksiä: 
Zoomissa koulun puolelta orientaatioviikko kokonaan. 
Ma: eka ilta Gorsulla ja sen ulkopuolella. Gorsulla voisi esim. tehdä ruokaa ja muuten olla 
ulkona. Harkitaan vielä, jos siirrettäisiin johonkin muualle. 
Ti: Killan stadiseikkailuun ainakin killan ISOjen ja ammattiainekerhojen rasteja. Hallituskin voi 
pitää rastia, mikäli haluaa n. viidestä seiskaan aikana. 
Ke: Mittarimöttelöt Kylän olohuoneen lähettyvillä ISOjen järkkäämänä. 
To: Fyssan kanssa pelailua ja muuta kisailua. 
Pe: AS:n kanssa saman tyyppistä. 
Huomenna tulee päätös saako kampukseen tutustua ISOryhmissä. FTMK:n tapahtumat ja 
ISOsitsit peruttu.  
Aiomme hankkia paljon käsidesiä ja seurata myös korkeampien tahojen ohjeistuksia. 
Huomenna saadaan hallitukselle nakkeja Akulta. Hallituksen pitäisi myös esittäytyä 
kandifukseille maanantaina 11.30 alkavassa tilaisuudessa (dc lakki ja takki). 
 
Maistereilla kaikki koulun ohjelma Zoomissa. Katsotaan tilanteen/osallistujamäärän mukaan, 
voidaanko tulla maanantaina myös Gorsulle. Ti tarkoitus tulla mukaan seikkailemaan stadiin. 
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Ke oltaisiin ENG porukalla OK20. Loppuviikon ohjelmaa ei olla vielä suunniteltu. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallitus varautuu olemaan käytettävissä orientaatioviikolla ja 
odottaa lisätietoja. 

13. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi palautelaatikkoon saapunut palaute liittyen killan toimintaan 
koronavirustilanteen aikana (liite 1). 
- Huoli on aiheellinen. Esimerkiksi ulkopuolisuuden tunnetta emme halua kiltalaisille. 
- ISOjen kanssa pyritään järjestämään joka päivä myös virtuaalista ohjelmaa. 
- Tilanne kuormittaa ISOja ja muita vapaaehtoisia eri tavalla kuin ennen. 
- Killan rooli opiskelijoiden sosiaalisessa elämässä on iso. Livenä sosialisoituminen on 
helpompaa.  
- Kaikkien tapahtumien suhteen tulee käyttää paljon harkintaa.  
- BP-turnauksessa esimerkiksi tulemme huolehtimaan rajoituksista. 
- Myös liikuntatapahtumissa tulee miettiä turvallisuutta ja lajien sopivuutta. 
- Ketään ei pakoteta järjestämään tapahtumia. 
- Pyrimme suunnittelemaan killan toiminnan siten, että kaikkien on helppo osallistua 
tapahtumiin. Tiedostamme riskit ja sen, että tilanne kuormittaa eri tavalla. 
- Tehdään IG-postaus, jossa kerromme, että yritämme parhaamme ylläpitää toimintaa ja että 
erilainen syksy on tulossa. Laura tekee postauksen. 
- Killan toimintaa ei välttämättä kannata kuitenkaan verrata Aallon tilalinjauksiin, koska Aalto 
on niin paljon kiltaa suurempi toimija. 
- Muistutetaan kiltalaisia siitä, että meille voi tulla ideoita kertomaan esimerkiksi tapahtumiin 
liittyen. Pyritään olemaan helposti lähestyttäviä. 
- Kiitämme palautteesta ja hyvistä ideoista ja toivomme jatkossakin palautetta. Pidämme 
suunnittelutapahtuman syksyn tuleviin tapahtumiin liittyen. Siihen voisi myös muut kiltalaiset 
osallistua esim. pidetään ulkona. 
Päätös: Jäämme pohtimaan näitä asioita. 

14. KUNNIAMAININNAT 
Esitys: Vuosijuhlien peruuntumisen vuoksi tämän vuoden kunniamaininnat jäivät jakamatta. 
Seuraava tilaisuus jakaa maininnat on Syyspäivän täräyksessä tai seuraavassa 
vuosijuhlassa. Syyspäivän täräys ei kuitenkaan ole yhtä juhlallinen tilaisuus kuin vuosijuhlat ja 
tämä voi viedä hieman kunniamerkkien arvoa. Vuoden 2019 kunniamainintojen jakamisen 
siirtäminen seuraavaan juhlaan voi toisaalta pitkittää tilaisuutta. Meillä ei myöskään ole takeita 
siitä, että seuraavia vuosijuhlia voidaan järjestää. Keskustellaan ja päätetään missä 
tilaisuudessa jaetaan vuoden 2020 kunniamaininnat. 
Päätös: Jaetaan kunniamaininnat vasta seuraavassa tarpeeksi juhlallisessa tilanteessa ja 
tiedotetaan kiltalaisia vielä erikseen tästä tekemästämme päätöksestä, jotta kiltalaiset eivät 
hämmenny kunniamainintojen jakamattomuudesta. 

15. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

15.1. Historiikki 
Esitys: Vastuut jaettu ja materiaalien keruu edelleen käynnissä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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15.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei sen enempää lisättävää mitä viime 
kokouksessa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.4. Killan merch 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Laura esittelee vaihtoehtoja hupparille.  
Päätös: Laura tekee hallitukselle tg-äänestyksen ja seuraavaan kokoukseen 
mennessä kaikki äänestävät siihen ja seuraavassa kokouksessa päätetään 
yksityiskohdat. 

16. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET 
Esitys: Valitaan edustajat Lämmönsiirtoon. 
Päätös: Valitaan Onni, Eero ja Tommi. He päättävät itse miten jakavat osallistujamaksut. 

17. JAOSTOKIERROS 

17.1. Fuksijaosto 

17.2. Ohjelmajaosto 

17.3. Opintojaosto 

17.4. Sisäjaosto 

17.4.1. Kiltiksen tilanne 
Esitys: Kiltahuoneella saa tämän hetkisen linjauksen mukaan olla yhtä aikaa 
max. 8 henkilöä. Päätetään, miten rajataan kiltahuoneella olijoiden määrää. 
Pohditaan palautelaatikkoon saapunutta ehdotusta kiltiksen varaamisesta 
opiskelukäyttöön.  
Päätös: Vältetään kiltahuoneen turhaa käyttöä. Pyritään tällä hetkellä siihen, 
että kiltahuoneelle pääsee vain, jos tarvitsee sieltä jotain. Odotamme lisää 
tietoa kiltatilojen käytöstä ja harkitsemme varauskalenterin käyttöönottoa ja 
suunnittelemme sen paremmin myöhemmin. Katariina suunnittelee 
kalenteria. 

17.4.2. Kiltahuoneen ostoslista 
Esitys: Annetaan kiltisvastaaville lupa hankkia kiltahuoneelle käsidesiä, 
kertakäyttöisiä siivousliinoja ja dymo laatikoiden yms. merkitsemistä varten. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

17.5. Ulkojaosto 
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17.5.1. Kulttuuritoimikunnan aktivoiminen 
Esitys: Voisiko kulttuuritoimikuntaa pyytää suunnittelemaan syyskuulle 
tapahtumaa? 
Päätös: Voisi. Kannustetaan myös muita toimikuntia järjestämään juttuja. 

17.6. Viestintäjaosto 

18. MENNEET TAPAHTUMAT 

18.1. Kesä(S)mökkisitsit 13.8. 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen kertovat tapahtuman kulun: sitsit meni hyvin, 
tullut paljon positiivista palautetta kun päästiin pitkästä aikaa sitsaamaan.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.2. MAIK-varaslähtö 22.8. 
Esitys: Markus Rauhanen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: tapahtuman 
järjestelyt sujuivat ihan ok vaikka porukkaa olikin paljon paikalla. Tapahtumasta tullut 
hyvää palautetta. Toivotaan vaan että kellään ei nyt todeta koronaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19. TULEVAT TAPAHTUMAT 

19.1. “Wappusimat” 27.8. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Olemme paikalla ulkotiloissa ja 
pyrimme keksimään jonkin aktiviteetin. Varmistetaan, ettei ole tapahtumaan yhtä 
aikaa raksan kanssa. Tehdään ilmolomake. Käytetään kevään peruuntuneen 
kiltapäiväkänni tapahtuman budjetti tähän. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2. Killan BP-turnaus 28.8. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Järjestetään Otarannan 
kerhotilassa. Turnauskaaviot viimeistään torstaina. Yksi joukkue puuttuu, joten ilmoa 
on jatkettu. Laitetaan huomenna vielä viestiä, että yksi joukkuepaikka olisi avoinna.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3. Fuksi 2019 Eloseikkailu 29.8. 
Esitys: Eetu Kaskela kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Tapahtuma peruttu 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.4. Syyspäiväntäräys 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Edistyy. Olemme varailleet 
esiintyjiä ja kohta on ruuatkin varattu. Pitää miettiä tämänkin suhteen esimerkiksi sitä, 
pitäisikö järjestää kahdessa osassa tai järjestää tämä vain fukseille. Ehdotuksena 
myös livestream muille halukkaille osallistujille. Tässä tapahtumassa on paljon 
riskitekijöitä. Myös ulkona järjestämistä voisi pohtia. Myös työvoiman kannalta tulee 
miettiä turvallisuutta ja sitä, saadaanko tarpeeksi halukkaita työntekijöitä. 
Vapaaehtoisuutta tulee painottaa myös työvoimalle. Sillis todennäköisesti jäisi ainakin 
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pois. Saatetaan siirtää tämä talvipäiväntäräykseksi.  
MIL on sillä linjalla, että tämä tapahtuma olisi ainakin enemmän opiskelijoille 
tarkoitettu.  
Syyspäiväntäräyksen tiimi kokoustaa ja tiedottaa hallitusta myöhemmin tällä viikolla. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja mietitään vaihtoehtoisia turvallisia ratkaisuja järjestää 
tapahtuma. 

19.5. PP 
Esitys: Ida Rouhiainen ja Markus Rauhanen käyvät läpi tapahtuman suunnittelun 
tilanteen: sunnittelu etenee ja reitti on lukossa mutta excujen kanssa ollut haasteita. 
Pitää myös miettiä, voidaanko PP:tä edes järjestää. Emme voi taata turvavälejä 
emmekä hygieniamahdollisuuksia, eikä esim. puolelle määrälle ole järkevää järjestää. 
Vastuu on suuri, jos pitäisi suurella joukolla kiertää ympäri Suomea. Vaihtoehtoista 
tapahtumaa olisi syytä alkaa miettiä. 
Päätös: Päätimme vallitsevan koronatilanteen vuoksi perua PP:n. Pyrimme 
järjestämään jotain muuta korvaavaa ja vastuullisempaa/turvallisempaa ohjelmaa 
tilalle. 

19.6. ENG-Fest 6.10. 
Esitys: Tavoitteena järkätä livenä. Tila on ja yrityksiä kontaktoidaan. 
Turvallisuustoimina kasvomaskia suositellaan ja muistetaan käsihygienia. Turvavälit 
toteutuvat koska tila mitoitettu 300henkilölle ja ihmisiä otetaan sisään porrastetusti 
(max. 50-75ihmistä kerrallaan). 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
- Tilataanko kilalle kangasmaskeja, joissa on killan logo, esim. toimarihärpäkkeiksi? -Olisi aika 
kova 
- Karon kanssa jutellaan kulukorvauksista. 
 

21. SEURAAVA KOKOUS 
Kuisma doodlaa kokousajankohdan. 
 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 22.37. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 
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Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
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LIITTEET 

Liite 1. Palaute laatikkoon saapunut palaute 

Haluaisin esittää kantani/huoleni killan syksyllä järjestämiin tapahtumiin liittyen. Koronatilanteessahan 
on tapahtunut käänne selvästi huonompaan suuntaan ja myös Espoossa tapaukset ovat nopeassa 
kasvussa. On mahdoton sanoa, mitä seuraavan kuukauden aikana tulee tapahtumaan ja tilanne voi 
muuttua nopeastikin kumpaan tahansa suuntaan. Syyskuu on suuri kysymysmerkki, kun opiskelijat 
laajassa mitassa muuttavat ympäri Suomen ja myös ulkomailta saapuu tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. 
Tilanteessa, jossa edes opetusta, fuksien orientaatiota tai muita huomattavasti yksittäistä 
kiltatapahtumaa tärkeämpiäkään asioita ei pystytä turvallisesti toteuttamaan kampuksella, on 
mielestäni hyvin kyseenalaista suunnitella esimerkiksi syyspäiväntäräyksen kaltaisia tapahtumia 
järjestettäväksi. Erityisesti ihmettelen myös wappusimulaattoritapahtumien järjestämistä juuri 
orientaatioviikon alla. Onko todella välttämätöntä ja killan arvojen mukaista esimerkiksi järjestää oma 
BP-turnaus, johon muut kuin pelijoukkueisiin ilmoittauneet eivät voi tulla edes paikalle? On 
muistettava, että erityisesti sisätiloissa ollessa ei turvallisuutta millään järjestelyillä pystytä takaamaan, 
vaikka tapahtumissa annettaisi ohjeet pitää turvavälejä ja käyttää käsidesiä ym. Suuri ihmismäärä, 
laulaminen, tanssiminen ja humalatila ovat merkittäviä riskitekijöitä taudin leviämiselle, jos 
tapahtumaan sattuu tulemaan yksikin oireeton taudin kantaja. 

Myös AYY on esimerkillisesti siirtänyt syksylle suunnitellut isot tapahtumat vedoten kaikkien 
osapuolten turvallisuuteen. ” Vaikka tapahtumien turvallisuustoimenpiteet nähtiin riittäviksi, olisi 
sairastumisen riski silti olemassa. Turvallisuustoimet saattaisivat myös aiheuttaa sen, ettei 
tapahtumasta voisi nauttia tavalliseen tapaan.” 

Vastuullisena toimijana killan tulisi ottaa hyvin tarkasti huomioon muutama asia: 

Tapahtumia järjestäessä ei voida ajatella, että jokainen pitää huolen itsestään, sillä kaikki eivät siihen 
koskaan pysty eivätkä ohjeita noudata. Tapahtuma pitää rakenteellisesti pystyä järjestämään aidosti 
turvallisesti. Emme ole koskaan itsekkäästi vain vastuussa itsestämme vaan välttämättä aina myös 
muista. Vaikka en olisi huolissani omasta turvallisuudestani, en osallistuisi sisätapahtumaan, jos olen 
seuraavana päivänä menossa vaikkapa mummolaan. En myöskään halua olla järjestämässä 
tapahtumaa, jonka itse koen vastuuttomaksi. 

Kilta on toiminnassaan sitoutunut kaikenlaiseen syrjimättömyyteen ja häiritsemättömyyteen. 
Tapahtumissa voi syntyä tilanteita, joissa esimerkiksi riskiryhmään kuuluvaa (tai ketä tahansa) tullaan 
halailemaan/kaadutaan päin/puhutaan niin lähellä, että henkilö kokee sen oman turvallisen tilan 
häirinnäksi ja ahdistavaksi. Killan tällä hetkellä järjestäessä tapahtumia on suuri mahdollisuus, että 
osa kiltalaisista kokee syrjintää omaan turvallisuuteen liittyvän huolen takia tai jäävänsä 
ulkopuoliseksi, ellei uskalla osallistua tapahtumiin. Samoin kuin alkoholin kanssa, kenenkään ei pitäisi 
joutua perustelemaan kantaansa tai valitsemaan turvallisuuden ja riskin välillä. Pahimmillaan 
esimerkiksi fuksi voi kokea suurta painetta osallistua tahtomattaan vaikkapa syyspäiväntäräykseen, 
ettei jäisi ulkopuolelle vaan tutustuisi vuosikurssiinsa etäopintojenkin keskellä ja näkisi ison 
tapahtuman, josta kaikki etukäteen ja jälkikäteen puhuvat. 
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Haluaisin nähdä, että killan toimijat ovat oppineet keväästä, eikä riskialttiita tapahtumia valmistella 
viimeiseen asti silläkin riskillä, että ne joudutaan parin päivän varoitusajalla perumaan isoin uponnein 
kustannuksin. Huomioitava on myös kiltalaisten jaksaminen. Kulunut vuosi ei ole ollut helppo ja 
stressitön kenellekään eikä sitä tule olemaan myöskään syksy. Tuntuu hölmöltä kaiken 
poikkeuksellisen päälle tuhlata tekijöiden voimavaroja tarpeettomien tapahtumien valmisteluun, joita 
ilmankin pärjätään. Loppujen lopuksi muutamaa yksittäistä tapahtumaa tärkeämpää on kiltalaisten 
yleinen hyvinvointi ja turvallisuus sekä koko koronatilanteen mahdollisimman nopea laantuminen, jotta 
sen jälkeen pääsemme taas kaikki normaalisti oleilemaan, työskentelemään, kulkemaan metrossa 
ilman hengityssuojainta ja järjestämään esimerkiksi keväällä 120-vuotisjuhlan mahdollisimman 
normaalisti. Pidetään fokus oikeissa asioissa eikä roikuta kiinni perinteisten tapahtumien 
pakkojärjestämissä. Vaikka jokin toinen järjestö pitää sitsit, meidän pitää voida toimia 
vastuullisemmin. Hyvänä mittarina voisi toimia, että niin kauan kuin kiltahuoneelle pääsee alle 10 
ihmistä kerrallaan (tai se on poissa käytöstä) ei kymmenien ihmisten sisätapahtumia voida järjestää. 
Toivon, että hallitus pystyy priorisoimaan asioita oikein. 

 

Lisäksi muistuttaisin, että tämäkin tilanne voidaan ottaa myös positiivisen kannalta, jos killalla on 
halua etsiä ja tukea uusia vaihtoehtoja järjestää ohjelmaa jäsenille. Isojen ja pienten 
liikuntatapahtumien aktiiviselle järjestämiselle olisi kerrankin resursseja ja aikaa kalenterissa ja 
muiden tapahtumien puutteessa ne todennäköisesti vetävät myös aiempaa enemmän porukkaa. Ehkä 
kiltahuoneelle voisi tehdä ajanvarauskalenterin, jotta opiskelutilojen puuttuessa voisi mennä 
muutaman hengen porukalla monttuun työskentelemään? Voisiko katsoa boksin ulkopuolelle ja 
miettiä muita tapoja juhlistaa kiltaa kuin pöytäjuhla? Voisiko sitsien tai PPn sijaan lähteä vaikka 
vaellukselle tai pyöräretkelle, telttailla Alvarin aukiolla, katsoa ulkoilmaelokuvaa, jatkaa virtuaali- ja 
etäaktiviteetteihin panostamista ja järjestää opiskelupiirejä? Kehitetään kiltatoimintaa rohkeasti ja 
tavataan toisiamme turvallisesti niin kauan kuin tilanne sitä vaatii. 

 


