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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 19/2020 
Aika: 22.10. klo 17:30 
Paikka: Zoom-etäkokous 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Ella Ryhänen 
Lotta Sirkemaa 
Karolina Itäinen, poistui kohdassa 14.4 
Aku Staff 
Eero Hyytinen 
Markus Rauhanen 
Ida Rouhiainen 
Onni Nurkka 
Tommi Alajoki, saapui kohdassa 8 ja poistui kohdassa 14.3 

Poissa: 
Laura Mörsky 
Katariina Kasvinen 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Kokous avattiin ajassa 17:33. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Kokous laillinen ja päätösvaltainen. 

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 kokouksien 17/2020 ja 18/2020 pöytäkirjat. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

6. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT  
Esitys: Valitaan Onni ja Markus kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 
Päätös: Valittiin Onni ja Markus kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 

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

8. ILMOITUSASIAT 
Onni röyhtäisi. 

9. KUULUMISKIERROS 
Ella: Osasin vastata sopimusjuridiikan tenttiin, koska kysyttiin kiinteistöistä. Yllättävää. 
Tommi: Tein kahdeksan tuntia tehtävää enkä saanut läpi. 
Onni: En ole katsonut koulutehtäviä, mutta maanantaina oli synttärit. Elämä on juhlaa. 
Eero: Hyvää kuuluu, en osannut vastata sopimusjuridiikan tenttiin. Tampereelle tulee lisää 
ratikkaa. Vituttaa vähän. 
Aku: MOI! Zoomiin pääseminen hankalaa, olen tehnyt paljon töitä eli piinapenkki 
Orimattilassa loppuu pian. 
Ida: Glögikausi avattu, glögi + satsuma on paras eväs ikinä. Vielä ei voi kuunnella 
joululauluja. 
Karolina: Kaksi päällimmäistä ajatusta: glögi ja One Night in Bangkok. Muuten 
oppimispäiväkirjaa lukuun ottamatta projektityökurssi ohi. Mulla on glögiä kämpässä! 
Lotta S.: Olen A Blocissa syömässä, helppo tenttiviikko kun ei ole tenttejä.  
Lotta K.: En ole opiskellut kauheasti, tentin tein alkuviikosta. Hallitustestamentti aluillaan. 
Pitäisikö alkaa opiskelemaan? 
Markus: Menee aikaa tehdä Milosin tehtäviä. Kouluhommia ja prokrastinointia (tempparit ja 
pleikkari). 

10. RAHA-ASIAT 

10.1. Hyväksyttävät korvaustositteet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat kulukorvaukset maksettaviksi: 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.2. Hyväksyttävät laskut 
Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: 

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

Saaja Selite Summa 

Tommi Alajoki fENGstival ruokia 8,56 

   

Saaja Selite Summa 

AYY JMT1 varaston vuokra  56,94  
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10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

 

Päätös: Ei hyväksyttäviä maksuja killan tililtä. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Ei ole. 
Päätös: Ei hyväksyttäviä uusia jäseniä. 
 

11. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi palautelaatikkoon saapunut palaute killan tapahtumiin ja koronaan 
liittyen (liite 1). 
Päätös: Kokouksessa käsitellään kyseisiä tapahtumia ja otamme palautteen huomioon. Kilta 
ottaa kaikki osallistujien tiedot ylös tapahtumissa. Koska tilanne elää, niin hallitus on miettinyt 
toimenpiteitä tapahtumakohtaisesti kyseisten tapahtumien osalta. Hallitus selvittää 
mahdollisuutta luoda yleinen linjaus perustuen Valtioneuvoston, THL:n ja AYY:n suosituksiin. 
Linjauksessa pohdittaisiin erilaisia vaihtoehtoja, joita huomioida tapahtumien järjestelyissä. 
Pyrimme läpinäkyvyyteen tiedotuksessa. 

12. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

12.1. Historiikki 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei uutta. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

12.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ei lisättävää. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

12.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Ella kertoi, että ensimmäinen versio sivuista on 
luotu. Tommin mukaan toimii aika huonosti vielä. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

12.4. Killan merch 
Esitys: Päätetään, milloin järjestetään hupparien jakotilaisuus. 
Päätös: Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

12.5. Toimarihärpäke 
Esitys: Päätetään, millaiset sukat hankitaan. Athenen sukista ei mitään tietoa. 
Mi-sukkien minimitilaus 100 kpl. Hinta riippuu siitä, paljonko tilaa.  

Saaja Selite Summa 
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Päätös: Ehdotukset tuotetaan seuraavaan kokoukseen mahdollisen tarjouspyynnön 
kanssa. 

13. JAOSTOKIERROS 

13.1. Fuksijaosto 

13.2. Ohjelmajaosto 

13.2.1. Kuulumisia 
Esitys: ApuIE-tapahtuma ensi viikolla. ApuIE:t keksineet hyvin ruokavinkkejä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.3. Opintojaosto 

13.3.1. Tiedoksi sivuaineista 
Esitys: Ella toi hallitukselle tiedoksi yhdyskuntasuunnittelun sekä rahoituksen 
sivuaineiden selvittelyn tilanteet. Yhdyskuntasuunnitteluun pyydetty 
lisäpaikkoja, mutta pitää rohkaista joka tapauksessa tupsuja hakemaan 
uudelleen sivuainetta, koska sen ehtii hyvin suorittaa kolmantenakin vuonna. 
Rahoituksen sivuaineen selvittely kandiohjausryyhmään. Uusi 
kandisuunnittelija Ville Kivimäki aloittaa keväällä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.4. Sisäjaosto 

13.4.1. MIL yhteistyö 
Esitys: Järjestetään arvonta MIL:iin liittyneiden kesken. Päätetään arvonnan 
palkinto. Osallistumisaika voi olla 2.11. alkaen ja se voisi kestää noin viikon. 
Arvonta alotettaisiin IG-postauksella ja ilmoituksella viikkiksessä, jossa 
kerrottaisiin arvonnan säännöt ja palkinto, ja päätettäisiin IG-postaukseen, 
jossa kerrotaan voittaja. MIL:n kanssa täytyy vielä sopia käytännön 
järjestelystä kuten miten jäseneksi liitytään ja miten saamme tiedon uusista 
nuorista jäsenistä. Budjetti voisi olla 50 euroa, voisi olla kaksi lahjakorttia 
Woltiin tai Foodoraan. Ainakin yksi 30 € lahjakortti. Instagramissa voisi 
mainostaa, viikkikseen ja tg:seen linkki. 
Päätös: Lotta keskustelee aiheesta (arvonnan suorittaminen jne.) lisää MIL 
ry:n kanssa. Menee viikkikseen, tg:seen ja Instagramiin viikon päästä. 

13.4.2. Hallituksen pikkujoulut 
Esitys: Järjestetään, suunnittelemaan lähtee Ida ja Ella. Erittäin 
potentiaalinen ehdotus Flamingon K18-puoli. Yö hotellissa samalla? Budjettia 
selvitellään (ehkä omakustanteinen). 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.5. Ulkojaosto 
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13.5.1. MK elokuvailta 
Esitys: Selvitetty Kino Tapiolalta yksityisnäytöksen mahdollisuutta. Sieltä on 
mahdollisuus varata maanantai tai tiistai-illalle yksityisnäytös jonka hinta on 
18€/henkilö, mutta minimissään 900€ + alv (laskutuksen minimi henkilömäärä 
on 50 henkeä). Sali on lähes 200 paikkainen joten turvavälit voidaan 
mahdollistaa. Varaus on 4h kestoinen klo 17 eteenpäin joten siihen voi 
yhdistää myös jonkinlaista tarjoilua tai muuta ohjelmaa. Välttämättä ei voida 
nyt toteuttaa kiristyneen koronatilanteen vuoksi. 
Päätös: Idea valmis toteutettavaksi, katsotaan ajankohtaa myöhemmin. 
Mahdollisuus myydä excursiona yrityksille. 

13.5.2. Muuminäyttely 25.11. 
Esitys: 85 e kiertely + 10 e osallistuja, jos ei ole museokorttia. 
Maksimiosallistujamäärä 20. 14,25 e / henkilö ilman museokorttia. Kilta voisi 
maksaa kiertelyn ja osallistujat itse osallistujamaksun. Kysytty keskiviikolle 
25.11. ja ilmoitetaan tapahtumasta seuraavassa viikkiksessä. Muistetaan 
kertoa kasvomaskipakosta. 
Päätös: Järjestetään tapahtuma 25.11. ja edistetään tapahtumaa. 

13.5.3. Logojen päivitys nettisivuille 
Esitys: Yritysten logot nettisivuilla kivikaudelta. Päivitetään ajantasaiseksi 
mahdollisimman pian. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13.6. Viestintäjaosto 

13.6.1. Kuulumisia 
Esitys: Gee julkaistaan ensi viikonloppuna. Jakotilaisuus kiltikselle, niin ei 
tarvitse maksaa postituksesta. Voisi yhdistää hupparijakotilaisuuden kanssa. 
Postitus myös Maanmittauslaitokselle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14. TULEVAT TAPAHTUMAT 

14.1. Pihapeli-ilta 28.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ei ole edennyt. Ilmoittautuneet 
jaetaan 20 henkilön ryhmiin, osallistujamäärää ei rajoiteta. Aku tekee killan sivuille 
ilmon. Järjestetään tapahtuma Teekkarikylässä yleisillä alueilla. Hygieniavastaavana 
toimii Markus (käsidesi ja maskipaketti), Lotta K. tekee toteutussuunnitelman ja on 
varahygieniavastaava. 
Päätös: Suunnitteluryhmä jatkaa suunnittelua. 

14.2. Hallituksen virkistäytyminen 29.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: All good, mutta DC on 
muuttunut. Tapahtuma edellyttää pukeutumista, jolla voi liikkua julkisilla paikoilla. 
Hieno gaalailta tulee myöhemmin. DC hallitustakki ja muuta mukavaa. :) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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14.3. Mittarien syysretki 31.10.-1.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Tällä hetkellä on 45 henkilöä 
ilmoittautunut jotka otettaisiin mukaan ja sen lisäksi 15 vain mökkijonossa olijaa. 
Suunnitteluryhmää on jaettu erinäisiin tiimeihin. Pidetään vielä vklp - alkuviikosta 
suunnittelun läpikäynti palaveri. Tarvitseeko osallistujamäärää muokata alaspäin? 
Mitä korona turvallisuus toimenpiteitä suoritetaan? A-inssit vielä toisena sponssina 
YIT:n lisäksi. Jaetaan osallistujat ja järjestäjät alle 20 henkilön ryhmiin 
(todennäköisesti 3 ryhmää), jotka pidetään erillään toisistaan. Sisätiloissa maskien 
käyttöä suositellaan. Aku on päähygieniavastaava (jokaiseen ryhmään omansa), 
Make tekee toteutussuunnitelman.  
Päätös: Suunnitteluryhmä jatkaa suunnittelua näiden seikkojen pohjalta. 

14.4. Nakkimarkkinat (virkojen esittely tapahtuma) 3.11.  
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Onni kertoo, että suunniteltu 
Exceliin vähän. Rastit voisivat olla 10-15 min. Etämahdollisuus voisi olla hyvä, koska 
osallistuja massa kohtaa kaikki rastinpitäjät. Tapahtuma 16:30 - 18:30. Tapahtuma 
suunnattu kaikille kiltalaisille. Rastia pitää toimarit, joka rastilla ainakin 3 hlö. Rastit 
voivat olla vapaamuotoisia, tärkeintä on päästä tutustumaan hallituslaisiin ja 
toimareihin. Kiva aktiviteetti plussaa. Suunnitteluryhmä päättää 
toteutussuunnitelmasta vastuullisen ja hygieniavastaavan. Osallistujat jaetaan noin 
10 hlö ryhmiin, jotka eivät kohtaa tapahtumassa. Tapahtumaan luodaan ilmo. Budu 
rastikohtaista. 
Päätös: Suunnitteluryhmä jatkaa suunnittelua ja tuo tiedot tapahtumasta viikkikseen. 

14.5. Vaalikokous 11.11. 
Esitys: Tuodaan tiedoksi tämänhetkinen tieto vaalien järjestämismahdollisuuksista: Ei 
lisätietoa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.6. Toimarien virkistäytyminen 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: voisiko olla kivasti toteutettu 
etätapahtuma, esimerkiksi kalsarikännit? Suunnittelussa mukana Make, Ella, Ida ja 
Onni. Suunnitteluryhmä suunnittelee myös toimarihärpäkkeiden toimittamisen. 
Päätös: (Uusi) suunnitteluryhmä jatkaa suunnittelua. 

14.7. Haalarigaala ja mittarikierros 17.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ei uutta tietoa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.8. Yritysilta 19.11. 
Esitys: Ida Rouhiainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Tapahtuman 
agendaa muutettu aiemmasta: lyhyt presis+kahoot/muu vastaava(ei pakollinen) ja 
lopuksi aikaa keskustelulle.  Näin saadaan toivottavasti kaikki firmat mukaan. Ensi 
viikolla viikkotiedotteessa infoa. Tapahtumailmo voisi olla hyvä, jotta tiedetään kuinka 
moni osallistuu ylipäätänsä. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 



 
 
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/8 
Aalto-yliopisto 19/2020 
Insinööritieteiden korkeakoulu Pöytäkirja 
 
 
 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Lotta K. doodlaa pikkujouluaika ja hallituksen vaihtopäivä. 
Pyyhepäälliköt järjestävät PePun takaisin, live streamia ehdotettu. Palkintoina dildoja, glögiä, 
jallua tai Foodoran lahjakortti. 
Hallituksen pikkujouluihin kunnon gaalailta? 

16. SEURAAVA KOKOUS 
Lotta K. tekee Doodlen uudesta vakiokokousajasta kuluvan viikon aikana. 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokous päätettiin ajassa 19.20. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Ella Ryhänen 

Puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 
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LIITTEET 

Liite 1: Palaute 

Hei hallitus, 

Luin killan viikkotiedotetta, ja olen ihmeissäni killan linjauksista tapahtumien järjestämisen suhteen. 
Syysretkelle on ilmottautumisen perusteella tulossa ainakin 40 ihmistä, ja pihapeleihin ei ole 
ilmottautumista eikä osallistujamäärää. Nämä siitä huolimatta, että HUS suosittelee, että 
pääkaupunkiseudulla ei pidetä yli 20 ihmisen tapahtumia koronan takia. 

Tapahtumat kuulostavat hyviltä konsepteilta ja ovat tervetullut lisä killan tapahtumiin. On selvää, että 
kilta kaipaa tapahtumia ja että toimijat haluavat järjestää niitä. Silti on aika kyseenalaista toimintaa, 
että tapahtumia järjestetään viranomaisten selkeiden ohjeiden vastaisesti. Toivottavasti tapahtumien 
järjestämistä harkitaan vastuullisesti. Esimerkiksi Vaasassa nähtiin, mitä varomaton toiminta voi 
aiheuttaa.  En haluaisi nähdä Maanmittarikiltaa vastaavan kohun keskiössä. 


