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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 15/2020 
Aika: 7.9. klo 18:00 
Paikka: Ossinkulma, Otakaari 18 A, 02150 Espoo sekä Zoomissa 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Onni Nurkka 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Karolina Itäinen 
Aku Staff 
Laura Mörsky 
Ida Rouhiainen 
Markus Rauhanen 
Eero Hyytinen 
Maija Mäkiniemelä 

Poissa: 
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 
Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Maija Mäkiniemelälle. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksien 13/2020 ja 14/2020 pöytäkirjat. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Onni Nurkka ja Karolina Itäinen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Katariina kirjoittamaan kokouksen päätöksistä tiivistetysti ja kertomaan 
hallituksen kuulumisista. Ne julkaistaan tiedotuskanavalla kokouksen jälkeen. Kuulumisista 
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tehdään loppuvuodelle excel, jossa määritellään kullekin viikolle kuulumisten kertoja. Tällä 
viikolla kuulumisia kertoo Lotta Kuisma. Kuulumiset tulevat viikkotiedotteeseen. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

8. ILMOITUSASIAT 
Lotta K.: Olin perjantaina kiltiksellä iltakahteentoista ja minut heitettiin pihalle. Kello 22 jälkeen 
ei kuulemma saa olla kiltiksellä vartijan mukaan. 
Aku: Killassamme todettu koronatartunta. 
Lotta K.: Kilta pääsi periaatteessa hesariin. 

9. KUULUMISKIERROS 
Lotta K.: Ihan hyvin, olen intoa puhkuen aloittamassa uuden elämän ja opinnot. 
Onni: Oikein hyvää. Olin neljän seinän sisällä viikonlopun ja nyt uskallan tulla uloskin sieltä. 
Katariina: Ihan hyvää, tänään oli eka maisteriluento ja innolla syksyyn. 
Make: Viikonlopun olin Turussa sählyturnauksessa. Tänään oli eka luento ja tein siellä 
kiltahommia ja tajusin etten kuunnellut. 
Maija: Olosuhteisiin nähden hyvää, olen kotikaranteenissa. 
Ella: Erittäin hyvää, Savonmaalla on mukavaa, mutta tiputin lauantaina puhelimen. Tänään 
huollossa vaihdettu näyttö ja se meni vakuutuksiin kokonaan! 
Laura: Moi kaikki! Hyvää kuuluu, hauska orientaatioviikko oli torstaihin asti, fuksit vaikuttaa 
kivoilta. Olen Turussa. Väsyttää. 
Ida: Olen mökillä viikon etähommissa. Viikko on alkanut mukavasti, mutta ollut täysi päivä. 
Lotta S.: Hyvää kuuluu, koulu alkoi. Pitäisi aikatauluttaa elämää. 
Eero: Ihan hyvää. Aika paljon kursseja ja mikään ei toiminut aamulla. Kuusi kurssia, jotka 
esittelen seuraavaksi, mutta ei tarvitse kirjoittaa. 
Karolina: Olen ollut kotona opiskelemassa, olin yhdellä luennolla ja yhdessä laskarissa. Oli 
Myös kokousmaraton tänään. 
Aku: Oikein hyvää. Viime viikko oli kiva, vaikka torstaina käytiin alamaissa. Muuten meni 
hyvin ja uusia seikkailuja kohti! Olen syönyt jo 4 porkkanaa kokouksen aikana. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Laura Mörsky Fuksiryhmän haalarimerkit (Quokat) 25 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 
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Origos Oy Fuksipistekortit 55 

Prodeko Wappusimulaattori-haalarimerkki 65 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei hyväksyttäviä maksuja killan tililtä. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään jäseneksi Valtteri Nurminen, Kim Lindfors, Leevi Kotilainen, 
Matias Saikku 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. KILLAN TOIMINTA SYKSYLLÄ 
Esitys: Käydään läpi syksyn koronatilannetta, ja sitä miten se vaikuttaa killan toimintaan. 
→ AYY suosittelee toteutussuunnitelman tekemistä yli 50 hengen tapahtumista ja suosimaan 
ulkotapahtumia. 
→ Tapahtumissa tulee olla hygieniavastaava ja kerätä osallistujalista. Turvaväleistä tulee 
huolehtia. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

12. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi killan palautelaatikkoon saapunut palaute pöytäkirjojen nettiin saamiseen 
ja maisterivaiheen aloittamiseen liittyen (liitteet 1 ja 2). 
Katariinan kommentti: Pahoittelut pöytäkirjojen nettiin laiton viivästymisestä. Ymmärrän, että 
erityisesti tässä tilanteessa tiedon olisi syytä kulkua nopeasti, joten yritän muistaa muistuttaa 
pöytäkirjantarkastajia tarkastamisesta ja muutenkin edistää pöykkyjen nettiin nopeammin 
saamista omalta osaltani. 
 
Tommin kommentti: Normaalisti orientaatio olisi tietysti kaikille mutta tein jo aluksi 
periaatepäätöksen pandemiatilanteen takia minimoida kävijämäärät ottamalla vain uusia 
tapahtumiin. Tämän päätöksen pohjalla oli sekä pienet osallistujamäärät tapahtumissa mutta 
myös se etten voinut ottaa omalle omalletunnolleni sen suurempaa riskiä kuin koin 
tarpeelliseksi, jotta uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan Otaniemeen.  

Ymmärrän tuskan siitä ettei tätä ole viestitty mitenkään laajemmin. Koulu ei valitettavasti ole 
antanut minulle listaa sisäisesti siirtyvistä opiskelijoista vaikka olen sitä muutamaan otteeseen 
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pyytänyt. Tällöin “omien” maistereiden pääseminen ryhmiin on ollut todellakin puskaradion 
varassa.  

Jos tilanne olisi ollut toinen ja suurinta osaa ajasta ei olisi mennyt sen pohtimiseen kuinka 
toteuttaa kaikki turvallisesti sekä koulun tiedottamisen hitauteen olisi tilanne varmasti toisin ja 
olisin voinut käyttää aikani kaivamaan yhteystietoja vaikka väkisin mutta valitettavasti 
minullakaan ei ole aikaa loputtomiin.  

Omasta puolestani pahoittelut siitä ettei viestintä ole tavoittanut kaikkia ja olette kyllä 
lämpimästi tervetulleita tuleviin tapahtumiin kun sellaisia järjestetään. Toivon että nyt kurssien 
alkaessa vihdoin kaikki löytävät muiden avustuksella reittinsä tiedotuksen piiriin. 
Päätös: Kiitämme palautteista ja otamme ne huomioon jatkossa.  

13. HYVINVOINTITYÖRYHMÄN KASAAMINEN 
Esitys: Päätetään uuden hyvinvointityöryhmän kasaamisesta sekä siitä, missä ja milloin 
työryhmään haetaan. 
Päätös: Avataan haku maanantaina ja pidetään hakua auki 28.9. asti. Haku killan sivuilla ja 
Katariina vastaa haun avaamisesta. 

14. TOIMARIHÄRPÄKKEET 
Esitys: Päätetään, ketkä lähtevät ideoimaan tämän vuoden toimarihärpäkkeitä. 
Päätös: Laura, Ella, Karolina, Onni, Ida ja Eero lähtevät ideoimaan härpäkettä. Kahden viikon 
päästä he tuovat ideoita esille kokoukseen. Onni vastaa työryhmän tapaamisista ja 
kokouksen esityksestä. 

15. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

15.1. Historiikki 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Materiaalien keruu käynnissä. Haastamme 
hallituksen jakamaan jotain materiaalia projektia varten.  
Päätös: Pyritään siihen, että jokainen hallituslainen käy galleriansa läpi projektia 
varten. 

15.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

15.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta. Kokoustetaan ensi viikolla. 
Päätös: Ensi kokouksessa käymme läpi, mitä he ovat kokoustaneet. 

15.4. Killan merch 
Esitys: Päätetään, millainen huppari hankitaan, ja käydään läpi, miten projekti muuten 
etenee. 
Päätös: Yksinkertaisin vaihtoehto, jossa rinnassa killan logo sai hallituksen 
äänestyksessä eniten ääniä. Lisäksi äänestettiin Maanmittarikilta 1901 -tekstin 
sijoittamisesta huppariin ja hallituslaiset kannattivat sitä, että laitetaan teksti hupun 
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alle. Laura tekee vielä muutaman viimeisen draftin, ja sitten tehdään tilauslomake, ja 
tilataan sen mukaan sopiva määrä huppareita. Hupparitilaus olisi auki pari viikkoa. 

16. JAOSTOKIERROS 

16.1. Fuksijaosto 

16.2. Ohjelmajaosto 

16.3. Opintojaosto 

16.4. Sisäjaosto 

16.4.1. Kiltiksen tilanne 
Esitys: Yliopiston kanta on se, ettei tiloja toistaiseksi käytetä sosiaalisiin 
kohtaamisiin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja käytetään kiltistä vain välttämättömään 
tarpeeseen, esim. tavaroiden haku. 

16.5. Ulkojaosto 

16.5.1. Palloilusarjat 
Esitys: Palloilusarjoja on tarjolla ensi vuodeksi seuraavasti: Futsal, salibandy, 
sähly, koripallo, lentopallo ja jalkapallo. Muut sarjat ovat 199€ per joukkue 
paitsi jalkapallo joka on 249€. Viime kaudella ollut killan oma joukkue 
futsalissa ja engin joukkue sählyssä, koripallossa sekä lentopallossa. IK ja 
KIK ovat lähtökohtaisesti osallistumassa kaikkiin lajeihin engin 
yhteisjoukkueella. Mihin sarjoihin ollaan valmiita maksamaan 
osallistumismaksut? 
Päätös: Voidaan nostaa sarjamaksujen budjettia 400 euroon. Ulkoistetaan 
sarjavalintojen teko liikuntavastaavalle. 

16.5.2. Liikuntatoiminta 
Esitys: Liikuntavastaavan ja -tutorien kanssa keskusteltu 
liikuntatapahtumista. Ehdotuksena viikoittainen lenkkipäivä, jossa voisi olla 
eri vauhtisia ryhmiä. Krokettitoiminnan kehittämistä ajateltu. Liikuntatutorit 
olivat innokkaita auttamaan syysretken kanssa.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja odotetaan tapahtumia innolla. 

16.5.3. Kulttuuritoimikunta 
Esitys: Suunnitelmana olisi pitää tähän jonkinlainen ideointi , jossa voisi 
suunnitella erilaisia tapahtumia mitä voi järjestää nyt syksyllä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja odotetaan tapahtumia innolla. 

16.5.4. Haalaritoimikunta’20 
Esitys: Haalareitten hommaaminen startannut, eka haalaritoimikunnan 
kokous torstaina 10.9. Sponsseja kerätty 9/24, tarkoitus että fuksit keräävät 
loput. Sponssien DL 30.9, jonka jälkeen tilataan haalarit ja tavoitteena, että 
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haalarit paikalla haalarigaalassa marraskuussa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.5.5. Mittarien syysretki 
Esitys: Keskustellaan oisko innostusta lähteä järkkäämään. Järkkäilyyn voisi 
ottaa mukaan 1-2 hallituslaista, liikuntavastaavan sekä liikuntatutorit tai voisi 
perustaa retkitiimin, mukana mielellään myös joku “asiantuntija”, joka osaa 
suunnitella retkiruokia, reittejä ja majoituksia.  Ideana matalan kynnyksen 
retki eli ei mitään hc viikon kestävää vaellusta tunturissa, vaan mukava retki 
esim. Nuuksioon, jossa mökkimajoitus tms. Voisi pyytää mukaan myös 
yritysedustajia pitämään excuja tai muita sponsorointimahdollisuuksia.  
Päätös: Markus ottaa vastuun suunnittelun aikataulutuksesta ja 
koordinoinnista. Annetaan suunnittelusta vastuu liikuntatuutoreille. Myös Ida, 
Eero ja Aku voivat autella tapahtuman järjestelyjen kanssa. 

16.5.6. Sponssitilanne 
Esitys: Mietitään soppareitten tilannetta tiistaina 
tarkemmin(ysvi+rahis+puhis). Tällä hetkellä useita firmoja, joille ei olla voitu 
tarjota näkyvyyttä esim. vujuilla, joten tuleviin tapahtumiin kannattaa miettiä 
näkyvyyksiä. Näistä kannattaa jutella tapahtumakohtaisesti Idan kanssa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.6. Viestintäjaosto 

17. MENNEET TAPAHTUMAT 

17.1. “Wappusimat” 27.8. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Ostettiin minimunkkidonitseja ja päästettiin 
ihmisiä vessaan. Ihmisillä näytti olevan hauskaa. Aika paljon mittareita paikalla. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

17.2. Killan BP-turnaus 28.8. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Tapahtuma onnistui hyvin. Turnaus oli 
tiukkaa ja lopulta Tukkimiehet veivät voiton 10-2. Otaranta sopi hyvin tilaksi, kun 
käytössä oli neljä bp-pöytää. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

17.3. Orientaatioviikon tapahtumat 

17.3.1. Eka ilta 31.8. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Tapasimme kolmen aikoihin ja 
otimme fuksiryhmistä kuvia. Näimme myös kiltiksen. Ihmiset viihtyivät ja meni 
ihan hyvin myös ilta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

17.3.2. Killan stadiseikkailu 1.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Meni mallikkaasti, kiitos kaikille 
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rastien pitäjille.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

17.3.3. Mittarimöttelöt 2.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Pelailtiin muutamat lajit ja näytimme 
myös Teekkarielämää-luennon. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

17.3.4. ENG Sauna Evening 2.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Oli noin 35-40 ihmistä maksimissaan 
sisällä. Meni ihan jees ja onneksi ei tullut ongelmia ihmismäärän kanssa. 
Tehtiin ennätys kv-tapahtumalle, koskaan ennen ei oo ollut enemmän 
mittareita kuin muita! Tasauslaskut KIK & IK kanssa tulee kunhan lasketaan 
kulut yhteen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.3.5. Suunniteltu ohjelma 3.9. ja 4.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtumien kulku: Loppuviikon tapahtumat peruttiin 
varotoimenpiteenä, sillä killan orientaatioviikon ohjelmaan osallistuneella 
todettiin positiivinen koronavirusnäyte. Olimme ensimmäinen tapaus, mutta 
AYY:n puolelta saimme kuitenkin tukea tiedotukseen ja muuhun. Teimme 
myös yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.3.6. Etäpläjäys 4.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Meni ihan ok, vaikka massazoom ei 
olekaan niin päräyttävä. Sinne jäi kuitenkin jengiä hengailemaan myös 
ohjelman jälkeenkin.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi 

18. TULEVAT TAPAHTUMAT 

18.1. Kiltakahvit 
Esitys: Keskustellaan kiltakahvien järjestämisestä jälleen syksyllä. 
Päätös: Jäämme pohtimaan, miten saisimme etäkahveista päräyttävät. 

18.2. Syyspäivän täräys 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Näillä näkymin pidettäisiin 
tapahtuma vain fukseille, lukkareille ja mahdollisesti hallitukselle. Lisäksi pyrittäisiin 
striimaamaan tapahtuma. Monet killat on peruneet fuksisitsejä. 
Päätös: Perutaan perinteinen Syyspäivän täräys. Järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan fuksisitsit. Kysytään MILiltä halukkuutta tukea fuksisitsejä. Aku ja Maija 
suunnittelevat, miten fuksisitsit voidaan järjestää turvallisesti. He antavat tällä viikolla 
tiedoksi suunnitelman fuksisitseistä. Järjestetään myös ISOille virkistäytyminen, johon 
käytetään Syyspäivän täräystä varten varattu Rantasauna. Kun voimme jälleen 
järjestää sitsejä, järjestetään myös perinteiset sitsit, joissa priorisoidaan fukseja.  
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18.3. ENG-Fest 6.10. 
Esitys: Harva yritys suostuu livetapahtumaan, joten tarkoitus miettiä vielä tapahtuman 
toteutusta. Perjantaina kokous, jossa käsitellään asiaa.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
- Ossinkulmalla ei vielä toimi koodilukko. 
- Voidaanko pitää hallitukselle virkistys? -Joo Ida ja Ella järkkää. 
- Onko mitään tapahtumassa? - Joo fukseille tulossa jotain ulkotapahtumia. 
- Onko tulossa viini- ja tapasiltaa. - Joo jotain sen tapaista, muttei oikein voida olla sisällä. 
- TKTMK suunnittelee Otatarhan ajoja ja muutenkin Teekkarijaoston toimikunnat on aktiivisia. 
 

20. SEURAAVA KOKOUS 
Esitys: 1. periodin ajan pidetään kokous torstaisin klo 17:30 about viikoittain. 
Päätös: Pidetään seuraava kokous 17.9. klo 17.30. 

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 19.57. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
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LIITTEET 

Liite 1. Palaute pöytäkirjoista 
Viimeisin pöytäkirja joka on ladattu killan sivuille on toukokuun lopulta. Olisiko aika saada 
tuoreempien kokousten pöytäkirjat myös massojen nähtäville? 

Liite 2. Palaute maisteriopiskelijalta 
Maisterivaiheen aloittavana vanhana kiltalaisena minua harmittaa, että kilta ei ole mitenkään ottanut 
minua tai muita vanhoja samassa tilanteessa olevia kiltalaisia huomioon maisterivaiheen aloituksessa. 

Näemmä kaikkiin killan orientaatioviikon tapahtumiin on kutsuttu vain uusia kiltalaisia. Syynä tähän on 
ilmeisesti koronarajoitteet, jotka ymmärrän toki pakottavina tekijöinä. En kuitenkaan ymmärrä, miksei 
tästä huolimatta meille vanhoille kiltalaisille ole markkinoitu vaikka meidän vuosikurssin 
viestintäkanavia tai muuten kerrottu, että millaisiin orientaatiotapahtumiin voisimme joskus osallistua. 
Minusta on hieman harmillista, jos kilta tukee vain uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä, ja siten 
vahvistaa jakoa vanhojen ja uusien kiltalaisten välillä meidän maisterivaiheen vuosikursseissa. 
Luulisin, että uudet kiltalaiset myös haluaisivat tutustua meihin vanhoihin, samalla kun ovat tulleet 
meidän kouluun opiskelemaan. Nyt minusta tuntuu siltä, että kilta ei ole mahdollistamassa sitä. 

Jos olen väärässä, ja kilta on tulevaisuudessa mahdollistamassa jotenkin maisterivaiheen aloittavien 
opiskelijoiden yhteisen ryhmäytymisen, siitä olisi hyvin kiva tietää jotain. Nyt vain harmittaa ajatella, 
etten kohtaa uusia kiltalaisia missään muualla kuin etäkursseilla. 

Kilta käsittääkseni saa koululta kaikkien uusien opiskelijoiden listan, joka varmaan käsittää myös 
SPT:n ja REC:n kaikki uudet opiskelijat. Killan olisi siis hyvin mahdollista tsekata tästä jäsenrekisterin 
kanssa vaikka sähköpostiosoitteet, joihin voisi lähettää viestiä siitä, että millaisilla järjestelyillä kilta 
haluaa tukea maisterivaiheen aloittavien opiskelijoiden ryhmäytymistä, tai vaikka että miten se ei 
onnistu. Jonkinlainen "onneksi olkoon siirtymisestä maisterivaiheeseen"/"Emme ole unohtaneet sinua" 
viesti olisi huikea viesti, joka pienellä vaivalla tuntuisi kivalta.  Sen sijaan nyt tuntuu vähän tyhmältä 
itse kaivaa maisterivaiheen tg-chät killan sivujen syövereistä, kun tähän ko. keskusteluun olisi voinut 
tulla myös suoraan kutsutuksi. 

Sori jos viesti tuntuu ärtyneeltä tai sellaiselta! Mulla on takana taas liian pitkä työpäivä, niin en tiiä 
paistaako se väsymys läpi :d 

 

 

 

 


