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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 17/2020 
Aika: 1.10. klo 17:30 
Paikka: Zoom-etäyhteys 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Karolina Itäinen 
Aku Staff 
Laura Mörsky 
Markus Rauhanen 
Tommi Alajoki 
Ida Rouhiainen, poistui kohdassa 11. 
Eero Hyytinen, poistui kohdassa 10. 

Poissa: 
Onni Nurkka 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Avattiin kokous ajassa 17.32. 

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 16/2020 pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Tommi Alajoki ja Lotta Sirkemaa kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

7. KOKOUKSEN TIIVISTELMÄN JA HALLITUSKUULUMISTEN KIRJOITTAMINEN 
Esitys: Valitaan Katariina kirjoittamaan kokouksen päätöksistä tiivistetysti ja kertomaan 
hallituksen kuulumisista. Tiivistelmä julkaistaan tg:n tiedotuskanavalla kokouksen jälkeen. 
Hallituksen kuulumisia kirjoittaa tällä viikolla Laura ja ensi viikolla Ida. Kuulumisten pitää olla 
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tiedottajalla sunnuntaina ja ne julkaistaan seuraavassa viikkotiedotteessa. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

8. ILMOITUSASIAT 
Ella: Pitäisikö meidän laulaa kun Lotta K.:lla on synttärit? -Joo,lalalaalaa! 
Lotta K.: Keskustelin Pyry Haahtelan kanssa. Lakki laskettiin eilen. 

9. KUULUMISKIERROS 
Katariina: Hyvää, tein sienipiirakkaa ja koulumoti kateissa. 
Karolina: Ei kummempia, kandin kirjoittaminen ahdistaa ja lakki laskettiin. 
Aku: On ollut aika paljon tehtävää viime viikkoina, mutta nyt on selvitty ja hyvät fiilikset. 
Markus: Pitkä koulupäivä pistää väsyttämään. Eilen oli kiva järkkää Otatarhan ajoja ja 
mittareilla oli hyvä fiilis. Sählykausi alkaa viikonloppuna! 
Laura: Heräsin lomafiiliksin, olen katsonut Disney plussaa koko päivän. 
Ida: Ollut rankka alkuviikko kouluhommien suhteen, olen autossa sukellusreissulla. 
Ella: Paljon tekemistä. Totesin, että kesä  on ohi ja vein tuulettimen varastoon. 
Eero: Ihan hyvää. Lakit laskettiin ja kouluhommat rullaavat. 
Lotta S.: Ei kuulu mitään, olen maannut ja miettinyt mitä pitäisi tehdä. Huomenna paremmin. 
Tommi: Me muutettiin ja puramme laatikoita. Tai siis istun koneen ääressä. 
Lotta K.: Samoja kouluhommia ja maisteriopinnot on kamalia. Eilen tein paljon hommia ja 
kokouksen jälkeen taas siirryn kouluhommiin. Olen kokkaillut tällä viikolla ja on jo torstai. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Maija Mäkiniemelä Fuksien mittarimittelön ruokatarvikkeet 38,28 

Maija Mäkiniemelä ISOtapahtumien 20.8. ja 26.9. tarvikkeet 81,71 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei ole. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 



 
 
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/6 
Aalto-yliopisto 17/2020 
Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja 
 
 
 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei ole. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt killan jäseniksi: Aimi Kärnä 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi palautelaatikkoon saapunut palaute: 
Hei, 
Keväällä kun joutui olemaan paljon itsekseen etätöissä, niin MK:n liikuntahaaste toi paljon 
kaivattua rytmiä päivään ja viikkoon. Itsestä huolehtiminen nousi tärkeämmäksi ja huomasi 
kuinka paljon liikunta vaikutti omaan hyvinvointiin. Saman tyyppinen olisi myös kiva 
pimenevään syksyyn ja siihen voisi lisätä esimerkiksi viikon kokkausvinkin mitä voisi tehdä. 
Tietenkin pitää ruokarajoitteiset huomioida eri reseptivariaatiolla, mutta saisi uusia 
makukokemuksia. 
Päätös: ApuIE:lle voisi laittaa nakkia reseptien keksimisestä. Liikuntatuutorit järjestävät tällä 
hetkellä viikoittain lenkin, joka kuitenkin vie myös resursseja. Sen takia liikuntahaastetta ei 
syksyllä voida järjestää. Kiitämme palautteesta ja mukavaa, että kevään liikuntahaasteesta 
tykättiin. 

12. HYVINVOINTITYÖRYHMÄN HAKU 
Esitys: Määräaikaan mennessä ei saapunut hakemuksia hyvinvointityöryhmään, minkä takia 
hakuaikaa jatkettiin. Päätetään, milloin suljetaan haku, ja miten työryhmään hakemista 
voitaisiin promota. 
Päätös: Jatketaan hakuaikaa ja ollaan suoraan yhteyksissä mahdollisiin ryhmäläisiin. 
Pidetään hakua auki vielä lokakuun loppuun. 

13. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

13.1. Historiikki 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Materiaalit alkavat olla kasassa. Vielä olisi 
tarkoitus pitää muisteluiltama alumneille (15.10.), jospa sieltä tulisi kivoja oivalluksia. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei kerrottavaa. Yritysosioon voisi tehdä 
päivityksiä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Vaihtoehtoina joko pyytää vain henkilön nimi ja 
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pyytää häntä lataamaan (koulun virallinen) vaihtodokumentti tai sitten kysyä 
rennommin seuraavia asioita: nimesi, vaihtokohteesi ja vaihdon ajankohta, mitä 
opiskelit vaihdossa?, paras / huonoin kurssi?, parasta muuten vaihdossa?, 
suosittelisitko vaihtokohdetta muille?, ovatko vaihdossa oppimasi asiat olleet 
hyödyllisiä? ja vapaa sana vaihdosta. Käydään avoin keskustelu, kumpi on parempi 
tapa lähestyä asiaa. 
Päätös: Keskustelun pohjalta koimme rennomman lähestymistavan paremmaksi. 
Lisäksi halutessa voi liittää vaihtoraportin sivuille.  

13.4. Killan merch 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: 102 hupparitilausta saapui. Laitetaan 
tilaukseen piakkoin, kunhan saadaan käytännön maksuasiat yms. kuntoon. Lisäksi 
pitää miettiä noutotilanteet myöhemmin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.5. Toimarihärpäke 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Toimarihärpäkettä suunnitteleva ryhmä esittää 
härpäkkeeksi sukkia, joissa MK logo, tai kasvomaskia. Äänestetään asiasta. 
Päätös: Äänestyksen perusteella sukat voittivat selkein lukemin (78% äänistä). 
Toimarihärpäketiimi miettii ensi kokoukseen sukkien tarkempaa ulkonäköä ja 
tilausmahdollisuuksia. 

14. PIHAPELI-ILTA 
Esitys: Keskusteltiin hallituksen kesken pihapeli-illan järjestämisestä kiltalaisille. Mietitään 
tapahtuman ajankohtaa ja muita yksityiskohtia tarkemmin. Tapahtumassa voisi myös leikkiä 
esim. kirkonrottaa. Tapahtuma voisi olla kiltiksen takapihalla ja hallitus voisi ottaa 
tapahtumasta vastuun.  
Päätös: Pidetään tapahtuma 28.10. klo 16. Laura voi tehdä FB-tapahtuman. Tehdään ilmo, 
joka aukeaa 19.10. Aku voi tehdä tapahtumalle info-tekstin. Infot viikkikseen jo ensi viikolla. 

15. TOIMARIEN VIRKISTÄYTYMINEN 
Esitys: Mietitään, järjestetäänkö toimareille syksyllä jotain virkistäytymistä, ja mitä tämä voisi 
olla.  
Päätös: Tapahtuman voisi pitää viikolla 45. Markus, Tommi, Ella ja Lotta S. voivat ainakin olla 
tapahtuman suunnittelusta vastuussa. Seuraavassa kokouksessa mietitään tarkempia 
yksityiskohtia. 

16. JAOSTOKIERROS 

16.1. Fuksijaosto 
Esitys: Killan fuksitoiminta on ollut aktiivista. Fuksit ovat olleet innokkaina mukana 
tapahtumissa. Ftmk:n, IE:n ja KvTMK:n kanssa on suunnitteilla muutama eri 
tapahtumakonsepti, joista yksi on illallistyyppinen tapahtuma ja toinen on eri 
yhdistyksiä esittelevä pidempiä varattavia tutustumiskäyntejä sisältävä konsepti. 
Päätös: Kuulostaa hyvältä. Muistetaan laittaa päivämäärät tapahtumaexceliin 
päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
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16.2. Ohjelmajaosto 

16.3. Opintojaosto 
Esitys: Koe kampus -tapahtuma on tulossa virtuaalisesti. ENGin kanssa palaveerattu 
ja huomenna abitoimikunnan kanssa jatkamme tämän kanssa. Lisäksi olisi tulossa 
virtuaalinen kampuskierros, jonka kuvaamme. Tämä tiedoksi ja jos on intoa tulla 
järkkäilemään, niin kertokaa mulle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.4. Sisäjaosto 

16.5. Ulkojaosto 

16.5.1. Somenäkyvyys - miitti yrityssuhdesihteerien kanssa tiivistettynä 
Esitys: Käydään läpi yrityssektorin mietteet somenäkyvyyteen liittyen: 

● Kesätyöesittelyt IG:ssä(aktivoidaan somea kesällä, kiltalaisen 
myday/myweek jossain firmassa) 

● Yritysesittelyt/Partneriviikot → IG:n kohokohtiin 

● LinkedIn aika kuollut → työpaikkailmot, kuvia excuilta 

● Nettisivujen päivittäminen ajankohtaisemmaksi 

○ Yritysyhteistyö-osio on aika köyhä ja vanhaa tietoa, 
valokuvat puuttuu, mallia vois ottaa esim. Inkubion 
nettisivujen yritysosiosta 

○ Työpaikkailmot nettisivuille 

○ Uratarinoita, blogipostauksia 

Päätös: Kesätyöaikaan voisi laittaa yritysten kanssa yhteistyössä IG-stooreja, 
Linkedin käytön suhteen pitäisi miettiä käytännön toteutusta esim. kuka on 
vastuussa, testamenttiin kannattaa kirjoittaa ideoita liittyen näihin. Mukavaa, 
että yrityssuhdesihteereillä on ideoita. 

16.5.2. Kulttuuritoiminta 
Esitys: Kulttuuritoimikunnassa on ehdotettu erilaisia tapahtumia. Seuraavaksi 
jakoon vastuita näiden järkkäilyyn ja yhteyden ottoihin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

16.6. Viestintäjaosto 

17. MENNEET TAPAHTUMAT 

17.1. Mittarilenkki 21.9. & 28.9. 
Esitys: Käydään läpi toisen ja kolmannen mittarien lenkkitapahtumien kulut: Lenkit on 
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toteutettu ja osallistujia ollut. Tällä viikolla ollut 14 osallistujaa ja aikaisemmin oli 6. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.2. Fuksisitsit 25.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Pikafuksisitsit meni hyvin. Valmisteluissa tuli 
fuksikapteenin aikatauluongelmien vuoksi kiireitä. Pikasitsit konseptina tuntuivat 
jäävän vähän kesken. Ehkä useammat pienet sitsit olisi toiminut paremmin. Hyvä kun 
lukkarien ei tarvinnut uusia juttuja keksiä vaan voi kertoa samat jutut kolmesti. 
Fukseissa on potentiaalia. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.3. Kolme kovaa excua Linkki & Raide-Jokeri 29.9. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: 
Päätös: Käydään läpi seuraavassa. 

18. TULEVAT TAPAHTUMAT 

18.1. fENGstival 3.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Rento hengailu maistereille 
kiltiksen takapihalla ulkona, IK:lta teltta ja jonkunlainen lämmitys. ACRElta saatu lupa. 
Ei pitäisi tulla paljoa kuluja. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.2. Kolme kovaa excua 6.10. ja 7.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne:  
Fundin & Reaglen excu siirretty koronatilanteen takia.  
A-inssien exculle jäi viisi paikkaa vajaaksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.3. Suomi EvenENG 7.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Esitellään Suomen kulttuuria 
vaihtareille/ulkkareille. Tehdään karjalanpiirakoita tai jotain muuta suomiruokaa. 
Rantsulla KIKin varauksella. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.4. Sivuainesuunnistus 8.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Rastinpitäjät kontaktoitu, 
alustavat ohjeistukset annettu, tilat varattu, fuksien ilmolomake juuri laitettu 
menemään. 14 fuksia on jo ilmonnut. Homma etenee, grillataan makkaraa ja 
halloumia. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.5. Historiikki-iltama alumneille 15.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Tarkoitus olisi pitää matalan 
kynnyksen tapahtuma esim. jossain keskustan istuskelupaikassa. Suunnittelu ei ole 
tarkemmin edennyt vielä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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18.6. Mittarien syysretki  
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ehdotus päivämääriksi La 
31.10. - Su 1.11. Ideana mennä bussilla (oma/julkinen liikenne) Nuuksioon, jossa 
reippaillaan kohti sieltä varattua mökkiä. Mökillä tehdään yhdessä ruuat ja saunotaan 
ja vietetään iltaa (ideana ei biletys). Seuraavana päivänä toinen reippailu, jonka 
jälkeen bussilla paluu Otaniemeen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.7. Vaalikokous 11.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Urban mill on varattu. 
Jonkinlaista promoa voisi laittaa instagramiin sillä viikolla, kun 
ennakkoilmoittautuminen aukeaa. Tapahtuman turvallisuutta pitää miettiä tilan 
kannalta ja mahdollisuutta etä-äänestämiseen tulee tutkia myös laillisuuden kannalta. 
Promona voisi järjestää Nakkimarkkinat-tyyppisen tapahtuman, jossa virkoja 
esiteltäisiin. Tapahtuma voisi olla suunnistustyyppinen. Alkuviikosta 45 voisi pitää 
tapahtuman. 
Päätös: Tehdään IG:seen jokaisesta virasta ja niihin liittyvistä toimareista erillinen 
postaus. Lisäksi lisätään nykyiseen nettisivuesittelyyn kuvia ja päivitetään virkojen 
esittelyt. Lisäksi laitetaan killan IG-stooriin jotain promoa. Materiaalit (kuvat ja lyhyt 
esittely) lähetetään Lauralle 11.10. mennessä.  

18.8. Yritysilta  
Esitys: Järjestetään etätapahtumana. Tällä hetkellä viisi yritystä osallistumassa(YIT, 
MML, Kiinko, RIL, Afry). Ideana saada tapahtumaa varten jokaiselta yritykseltä 
case-tehtävä, joka ratkaistaan ryhminä. Aluksi yritysten lyhyet esittäytymiset+case 
tehtävien avaus(max 5 min/yritys), jonka jälkeen jakaudutaan ryhmiin suorittamaan 
tehtäviä. Lopuksi yhteenveto ja tapahtuman paketointi. Case-tehtävät julkaistaan jo 
etukäteen (fb:ssä ja esim. tg:ssä) nostattamaan tapahtuman hypeä:). Ideana, että 
tapahtuma olisi muutakin kuin vain yritysedustajien kalvosulkeiset ja luennointi. 
Kommentteja? Kyssäreitä? 
Päätös: Hyvältä kuulostaa. Odotamme innolla tapahtumaa. 

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Lotta K.: Hallitustestamenttiä teen ja laitan viestiä teille siihen liittyen. Lisäksi tsempataan 
kaikkia hakijoita vaaleihin liittyen. 
Ella: Kartoitan diplomitöiden ohjausten laatua. Vaikuttaa siltä, että aihe herättää paljon 
tunteita.  
Ella: Hallituksen virkistäytyminen tulossa 29.10. 

20. SEURAAVA KOKOUS 
Pidetään seuraava kokous 15.10. klo 17.30. 

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 19.47. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 


