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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 18/2020 
Aika: 15.10. klo 17:30 
Paikka: Neuvotteluhuone 101, Otakaari 4, 02150 Espoo ja Zoom 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Karolina Itäinen 
Aku Staff 
Laura Mörsky 
Eero Hyytinen 
Markus Rauhanen 
Ida Rouhiainen 
Onni Nurkka 
Anni Halko 

Poissa: 
Tommi Alajoki 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Avattiin kokous ajassa 18.37. 

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

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN 
Annettiin puhe ja läsnäolo-oikeus Anni Halkolle. 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Esitys: Hyväksytään kokouksen 17/2020 pöytäkirja. 
Päätös: Ei hyväksytä. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Ida ja Eero 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 Karolina. Kuulumisten pitää olla tiedottajalla 
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sunnuntaina ja ne julkaistaan seuraavassa viikkotiedotteessa. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

8. ILMOITUSASIAT 
Karo: Tuli killalle postia. Cosmoa ei tullut. 
Katariina: 2,5 kk enää jäljellä!! 
Laura: Sain sähköpostin, hupparit ovat nyt matkalla!! 

9. KUULUMISKIERROS 
Anni: Tulin pitkästä aikaa tapaamaan teitä näin puoliksi livenä. Aamu alkoi ikävästi 
palkkaongelmien kanssa, selvisi että vähemmän tekemällä tienaan enemmän. Saa nähdä 
mitä pomo sanoo. 
Katariina: Näytän vain peukkua, eli hyvää kuuluu. 
Onni: Tulen sinne, koska täällä on palohälytys…. A few moments later: En ole kuollut, talossa 
joku on kokkaillut ja hälyt päällä, hirvee ääni kuului. (PJ:n huomio: Onni näyttää 
luppakorvakoiralta.) 
Karolina: Ihan hyvin, kävin kampaajalla oli luento aamulla. Pieni koulupaniikki, mutta se ei ole 
uutta. 
Aku: Moikka kaikkiiii, ihan hyvää kuuluu. Oli kiireinen työpäivä tänään. Syksy tulee ja enteilee 
talvea, mikä on kivaa. 
Markus: Koko päivän yrittänyt selvitellä mitä Rainen pään sisällä liikkuu. Ihan hyvää, on 
päässyt juoksemaan ja muuten liikkuu tällä viikolla. 
Ida: Hyvää. Doge ollut meillä hoidossa ja sen kanssa käynyt ulkona, muuten olen ollut kotona. 
Lotta K.: Väsyttää, aamulla oli kandi”ohjaus”, mikä oli mielenkiintoinen kokemus. 
Loppuperiodin paniikki mutta aurinko paistaa ja elämä jatkuu. 
Laura: Loppuperiodin paniikki, yritän balancaa elämää ja kivasta säästä tekisi mieli nauttia. 
Lotta S.: Olen bussissa. On ollut hirveä kiire ja aikataulu on minuutilleen suunniteltu. Heihei. 
Eero: Hyvää, olen edelleen kaikilla kursseilla ja aika paljon hommaa. Uskon pärjääväni. 
Ella: Kuuluu hyvää ja näkyy hyvin. Kävin viime perjantaina laserleikkauksessa ja näen 
paremmin kuin ikinä silmälasien kanssa. Terveisiä Kuopiosta. 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

Saaja Selite Summa 

Juho Pelkonen Vuoden fuksi-pokaalin korjaus ja kaiverrus 31 

   

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 
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Saaja Selite Summa 

AYY Sivuainesuunnistuksen tilat (ossinsauna, pelitila, 
takkakabinetti, otarannan kerhotila) 

240 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

Saaja Selite Summa 

   

 

Päätös: Ei ole. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt killan jäseniksi: Lisa Nienaber 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. HYVINVOINTITYÖRYHMÄN HAKU 
Esitys: Käydään läpi hyvinvointityöryhmän haun tilanne: 2 ilmoittautunut. 
Päätös: Odotetaan vielä lisää hakemuksia ja pidetään hakua auki, mutta hyvä että tullut jo 
ilmoja. 

12. KILLAN ARKISTOINTI 
Esitys: Historiikkityöryhmän vierailulla arkistoon kävi ilmi, että killan arkisto voisi olla 
paremmassa kunnossa. Ilmeisesti viimeisimmän MK-teemaisen museonäyttelyn (MK110) 
jälkeen kaikkia tavaroita ei ole viety takaisin arkistoon MK:n paikalle vaan niitä oli jäänyt 
toisaalle arkistoon. Päätetään, mennäänkö hallituksen voimin järjestelemään arkistoa, vai 
miten asian kanssa edetään. Myös erityisesti 2010-luvun historiaa voisi viedä arkistoon, 
koska tältä ajalta ei löytynyt arkistosta juuri mitään. 
Päätös: Doodlataan aika loppuvuodelle ja merkitään tiedoksi. 

13. KILLAN TASKUMATTITILANNE 
Esitys: Saatiin mailia taskumattifirmalta lisätilauksen tarpeesta. Taskumatteja on varastossa 
72 kpl. Keskustellaan tarpeesta lisätilaukselle. 
Päätös: Taskumatteja näyttää olevan tarpeeksi. Pidetään huppareiden jaon yhteydessä myös 
muiden killan tavaroiden kauppaa. 

14. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

14.1. Historiikki 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Peruttiin muisteluiltama koronatilanteen takia, 
ja myös sen takia, ettei riskien olemassa ollessa koettu niin tarpeelliseksi enää saada 
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lisää materiaalia. Kokoustettiin 14.10. ja etenee mukavasti. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja tsemppiä projektiin. 

14.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Testailussa erilaisia toteutustapoja 
vaihtofoorumille. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Killalle ja alumneille laitettu pyyntö 
materiaaleista, ensimmäinen tarina saatu. Nyt uutta osiota verkkosivuille kasataan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.4. Killan merch 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Vahvistus siitä, että hupparit on lähetetty on 
saatu. Karolina on maksanut hupparit. Niiden pitäisi tulla tämän kuun loppuun 
mennessä. Tilausmaksusta ja sen hoitamisesta pitää vielä laittaa viestiä. Päätetään 
seuraavassa kokouksessa missä järjestetään jako ja milloin. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

14.5. Toimarihärpäke 
Esitys: Toimarihärpäkettä suunnitteleva ryhmä esittää sukkavaihtoehtoja: Onni esitti 
kuvan sukista, jotka maksaa 8€. Aika vähän oli vaihtoehtoja. Voidaan myös kysellä, 
mistä muut killat ovat tilailleet sukkia.  
Päätös: Jatketaan tarkastelua, seuraavassa kokouksessa lisätietoja. 

15. YHTEISTYÖ SUOMEN KAAVOITTAJAYHDISTYKSEN KANSSA 
Esitys: Tuodaan tiedoksi, että toimarimme “Kaavoitusinsinöörien liiton opiskelijajäsen” Anni on 
ollut yhteydessä Suomen kaavoittajayhdistyksen puheenjohtajaan (aiemmin 
Kaavoitusinsinöörien liitto) yhteistyön aktivoimiseksi. Puheenjohtaja oli iloinen 
yhteydenotosta. Yhteistyö on ollut jo muutaman vuoden tauolla Kaavoittajayhdistyksessä 
tapahtuneiden muutosten jälkeen. Molemmin puolin on ollut tietokatkosta. Tämä yhdistys on 
alunperin tehty päteville kaavoittajille, mutta jäsenmäärät ovat melko alhaisia ja meiltäkään 
kukaan ei tiedä tästä yhdistyksestä. Saamme todennäköisesti kutsun kaavoittajayhdistyksen 
vuosikokoukseen, johon voisi mennä pari killan edustajaa keskustelemaan siitä, miten 
yhteistyötä voisi aktivoida. Tämä yhdistys toisi mukavaa lisää muiden ammattiainekerhojen 
yhteistyön lisäksi. 
Päätös: Vuosikokoukseen voisi osallistua virassa oleva toimari ja seuraava mikäli se ehditään 
valita ennen kokousta. Muuten laitetaan kokoukseen osallistumaan varapuheenjohtaja. 
Jäämme pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia. 

16. MAANMITTARIKILLAN VAALIT 

16.1. Vaalihaku 
Esitys: Hakijoita on ilmaantunut jo mukavasti. Päätetään, kuka välittää 
vaalikoneeseen hakijoille saapuneet kysymykset eteenpäin ja postaa vastaukset 
nettisivuille. 
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Päätös: Laura voi ottaa vastuun kysymysten lähettämisestä puhikselle (tg&sposti). 
Kuisma voi lähettää viestit hakijoille. 

16.2. Hallitus- ja toimihenkilövirkojen esittely 12.10.-10.11. 
Esitys: Käydään läpi virkojen esittelyn tilanne: Menee ihan hyvin, mutta virkoihin 
liittyen ei tule juurikaan kysymyksiä. Kysyttiin, että paljonko pitää twerkkaa. Stooreja 
tulee nyt ja sunnuntaina tulee sitten vielä julkaisu ja stoorit tulee highlighteihin. Lisäksi 
voisimme laittaa tiedotuskanavalle tg:seen viestin hakuun liittyen ja rohkaista 
kiltalaisia olemaan rohkeasti yhteydessä edeltäjiinsä.  
Päätös: Merkitään tiedoksi ja markkinoidaan hakua vielä tg-kanavalla. 

16.3. Nakkimarkkinat (virkojen esittely tapahtuma) 
Esitys: Päätetään tapahtuman päivämäärä, vastuuhenkilöt ja luonne. 
Päätös: Aku, Onni ja Karo ainakin innokkaita suunnittelemaan. Voisi pitää eri 
toimareiden pitämiä erilaisia rasteja ympäri Otaniemeä ja fuksiryhmissä voisi kierrellä. 
Pidetään tapahtuma tiistaina 3.11. klo 16.30. ulkona Otaniemessä. Tapahtumalle 
mietitään myös budjettia Onnin, Akun ja Karon toimesta. Pidetään tapahtuma 
tarvittaessa etänä. Ensi viikkotiedotteeseen tapahtumakuvaus.  

16.4. Vaalikokous 11.11. 
Esitys: Tuodaan tiedoksi tämänhetkinen tieto vaalien järjestämismahdollisuuksista ja 
päätetään näiden puitteissa vaalien fyysinen järjestämispaikka: Ei ole kunnollista 
selvyyttä vielä. Toivotaan, että AYY auttaisi tässä vielä.  
Päätös: Odotetaan lisätietoa ennen kuin teemme päätöksen. Aloitetaan tapahtuma 
klo 16 ja pyritään aloittamaan kokous klo 17. Jos on esim. Zoom pitää olla aikaa 
siihen, että päästetään ihmisiä sisään.  Pidetään hallituksen kesken 
harjoitusvaalikokous ja tehdään selkeät ohjeet nettisivuille osallistujille. Tehdään 
myös FB-tapahtuma.  

17. JAOSTOKIERROS 

17.1. Fuksijaosto 

17.1.1. Haalaritilauksen tilanne 
Esitys: Ida Rouhiainen ja Aku Staff kertovat haalareiden tilanteen: Kaikki 
sponssit myyty! Kohta tilaukseen! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.2. Ohjelmajaosto 

17.2.1. ApuIE:n viikottaiset reseptit 
Esitys: Onni Nurkka ja Eero Hyytinen kertovat, innostuivatko apuIEt 
kehittelemään syksylle jotain viikoittaisia reseptejä.  
Päätös: Laitettiin eilen viestiä ja ainakin pari innostui. Sunnuntaihin 
mennessä keräillään idiksiä. Laitetaan nämä killan sivuille. Ensi viikolla 
mahdollisesti olisi jo tulossa vinkkejä ja jatkuvana aina silloin tällöin voisi 
ilmestyä. 
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17.3. Opintojaosto 
Esitys: Anni Halko kertoo maisteriohjausryhmän kokouksesta: Saatiin 26 vastausta 
diplomitöiden ohjaukseen liittyen ja olen keskustellut siitä professorien kanssa ja 
lähettänyt sen varadekaanille. Sain puhua asiasta puoli tuntia kokouksesta ja aihe on 
herättänyt hyvää keskustelua. Lisäksi Aallolla ja ENGillä on menossa muitakin 
prosesseja tähän liittyen: SISU on korvaamassa Oodin kokonaan, diplomityöohjeet ja 
käytäntö ei tällä hetkellä kyselyyn perustuen kohtaa ja ohjelmien välillä on 
eroavaisuuksia. Koulun puolelta oltiin kiitollisia datasta, jonka tuotimme. 
Varadekaanirekry on käynnissä ja kandiohjelman suunnittelija vaihtumassa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.4. Sisäjaosto 

17.5. Ulkojaosto 

17.5.1. Liikuntatoiminta 
Esitys: Tenttiviikolla viimeinen ulkoliikunta. Siitä eteen päin sisäliikuntaa, 
unisportin ryhmäliikunnoissa sekä kenttävarauksilla. Joulukuulle idea 
järjestää kevään liikuntaskaban tyylillä joulukalenteri liikuntahaasteista. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja kuulostaa hyvältä. Liikuntatuutoreille saa antaa 
vinkkejä. 

17.5.2. Kulttuuritoiminta 
Esitys: Eeti selvittää mahdollisuuksia saada yksityisnäytös kinotapiolaan. 
Muihin ideoihin ei ole löytynyt halukkaita selvittämään tapahtumien 
järjestelemistä.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.5.3. Ulkojaoston toimarivirkistys 
Esitys: Markus ja Ida suunnittelevat toimareilleen virkistystä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

17.6. Viestintäjaosto 

18. MENNEET TAPAHTUMAT 

18.1. Kolme kovaa excua A-insinöörit 7.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Meni hyvin ja siltatyömaalla kierrelty ja lisäksi 
he menivät syömään. Sillalla ei ollut kauheasti näytettävää. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.2. fENGstival 3.10. 
Esitys: Tommi Alajoki kertoo tapahtuman kulun:Meni hyvin, noin 35 osallistujaa. 
Jouduttiin hakemaan vähän ruokaa lisää kun se menikin lopulta kaupaksi. Onneksi oli 
kohtuu lämmintä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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18.3. Suomi-EvenENG 7.10. 
Esitys: Tommi Alajoki kertoo tapahtuman kulun: Ohjelmasta tykättiin (kahootteja ja 
suomi-presis). Muusta en tiedä, koska olin itse kotona kipeenä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.4. Sivuainesuunnistus 8.10. 
Esitys: Ella Ryhänen kertoo tapahtuman kulun: Mukavasti kului, saimme enemmän 
positiivista palautetta itse asiassa kuin aiemmin. Ilmeisesti vaihtuvat rastit saivat hyvin 
keskittymään rastien sisältöön. Myös haalareiden kokotestaus hoitui kätevästi 
samalla! Hyvä tapahtuma! Lisäksi tullut ilmi yhdyskuntasuunnittelun sivuaineen 
pienempi sisäänotto. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19. TULEVAT TAPAHTUMAT 

19.1. Historiikki-iltama alumneille 15.10. 
Esitys: Tapahtuma päätettiin perua kiristyneen koronatilanteen vuoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.2. Pihapeli-ilta 28.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: ei ole liikaa edennyt, 
edistetään! 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.3. Hallituksen virkistäytyminen 29.10. 
Esitys: Ella ja Ida esittelevät suunnitelman virkistäytymisestä. Lisää infoa 
(rinkrunk-kansio): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oT8rLMUHWIJhxE4Vw3APyAJ9wgab4up_
L4xxkgSV8Ak/edit?usp=sharing 
Päätös: Pidetään hallituksen virkistäytymisen DC vujut.  

19.4. Mittarien syysretki 31.10.-1.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ilmo aukesi ja ilmoja tuli todella 
paljon. Majoittumisvaihtoehtojen kanssa vielä säätämistä kun yhdellä ilmolla on 
ilmottu moneen eri vaihtoehtoon. Pitää vaan katsoa käytännön järjestelyt vielä. YIT:ltä 
sponssi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.5. Toimarien virkistäytyminen 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne ja päätetään tapahtumalle 
ajankohta: Ei ole edennyt.  
Päätös: Palataan seuraavassa kokouksessa. 

19.6. Haalarigaala ja mittarikierros 17.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ei ole vielä aloitettu muuta kuin 
pientä ideointia aiheesta. Tänään mahdollisesti tulossa lekkeriä vähän kaikelle, niin 
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kattellaan hieman. 
Päätös: Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

19.7. Yritysilta 19.11. 
Esitys: Ida Rouhiainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Ei uutta. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Muistakaa käydä varaamassa aika kahdenkeskisiin keskusteluun 
Keskustelun jälkeen kootaan esitykset sääntömuutoksista seuraavalle hallitukselle 

21. SEURAAVA KOKOUS 
Pidetään seuraava kokous to 22.10. klo 17.30. 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 19.45. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 


