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MAANMITTARIKILTA RY 
Hallituksen kokous 21/2020 
Aika: 5.11. klo 17:30 
Paikka: Zoom-etäkokous 
 
Paikalla: 
Lotta Kuisma 
Katariina Kasvinen 
Karolina Itäinen 
Aku Staff 
Eero Hyytinen 
Markus Rauhanen 
Tommi Alajoki 
Onni Nurkka 
Lotta Sirkemaa 
Laura Mörsky 
Ida Rouhiainen, saapui kohdassa 17.3.1 

Poissa: 
Ella Ryhänen 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Avattiin kokous ajassa 17.36. 

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 kokousten 19/2020 ja 20/2020 pöytäkirjat. 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

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

8. ILMOITUSASIAT 
Toiminnantarkastajahakemuksia on saapunut ja muitakin hakemuksia on hyvin. 
Lisäksi meillä on toimivat vaalisivut muihin kiltoihin verrattuna :) 

9. KUULUMISKIERROS 
Lotta K.: Ihan hyvää. Vihdoinkin ehkä vaalit alkaa järjestymään, josta olen iloinen. 
Katariina: Hyvää. Menen tänään Turkuun, mikä tekee minut iloiseksi. 
Tommi: Huomenna on tentti, onneksi tarvitsen vain 6/30 pistettä, niin eiköhän läpi mee. 
Eero: Ihan hyvää, vois lähtee Tampereelle. Eilen oli IEn kanssa Polin approt. 
Lotta S.: Ei tästä nyt tule mitään.  
Karolina: Ihan jees, ei erityisempiä. Laitoin tiskit koneeseen vihdoin ja olen ylpeä itsestäni. 
Markus: Hämmennyn aina torstaipäivisin Rainen kursseilla. On hauskaa olla Onnin kanssa 
kiltahuoneella ja tutkittiin muiden kiltojen vaalisivuja. 
Onni: Olen erittäin pirteä ja vähän on vain darra. Eilen oli hauskaa ja lämmin palju. Huomenna 
tentti. 
Aku: Hyvää, olimme tänään kuvaamassa videoita ja huomenna katsomme niitä videoita. 
FTMK:n tempparisaaga saa siis jatkoa. Menen nyt viemään telttoja. 
Laura: Hyvää. Olen opiskellut ahkerasti ja kokouksen jälkeen alkaa ansaittu viikonloppu. 

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 Mediadrive Oy:n lasku. Aku laittaa Ruutikellarin vuokran 
korvaustositteena, koska lasku osoitettu hänelle. 

Saaja Selite Summa 

Ida Rouhiainen Syysretken ruuat 258,60 

   

Saaja Selite Summa 

Mediadrive Oy Killan galleria 99 

Suomenlinnan hoitokunta Ruutikellari vuokra 119.99 
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10.3. Hyväksyttävät maksut killan tililtä 

Esitys: Hyväksytään seuraavat maksut killan tililtä  

 

Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

10.4. Uudet jäsenet 
Esitys: Hyväksytään seuraavat henkilöt killan jäseniksi: Eero Virmavirta 
Päätös: Hyväksyttiin esitys. 
 

11. PALAUTELAATIKKO 
Esitys: Käydään läpi palautelaatikkoon saapunut palaute: 
Moi! 
Voisko kilta järkätä kaikille jäsenille avoimia etätapahtumia, kuten keväällä oli? (Discord 
kahvittelut ja etäminuuttikalja yms) 
Päätös: Pyydetään apuIEtä ja mahdollisesti muita toimareita järjestämään jotain etäohjelmaa 
kaikille. 

12. ARKISTON SIIVOUS 
Esitys: Seuraavat ajankohdat sopisivat pidemmälle arkistokäynnille AYY:n puolesta: ke 
18.11., pe 20.11. ja ke 25.11. Paikalle saa tulla enintään viisi henkilöä kerrallaan. Sovitaan, 
milloin mennään arkistolle ja miten valmistaudutaan arkistokäyntiin (esim. kiltahuoneelta 
arkistoon menevien tavaroiden läpikäynti) 
Päätös: Mennään arkistolle 18.11. ja 25.11. Katariina kysyy noille päiville tarkempaa 
aikataulua AYY:n puolelta. Sitä ennen käydään 15.11. klo 14 läpi kiltahuoneen esineistöä, 
jotta voidaan katsoa, mitä sieltä voisi viedä arkistolle. 

13. VAALIKOKOUS 11.11. 

13.1. Esityslista 
Esitys: Hyväksytään vaalikokouksen esityslista 
https://docs.google.com/document/d/1unKxxs_gW2RnfrtiyAa3dK8_-wjmMTKs_qeHn
cUWE5c/edit?usp=sharing 
 Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

13.2. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat 
Esitys: Valitaan vaalikokoukselle ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat. 
Päätös: Ehdotetaan kokouksessa seuraavaa: Ääntenlaskijat Aku ja Tommi. Varalla 
Ida ja Ella. Pöykyntarkastajat Laura ja Lotta S. Varalle Markus ja Karolina. 

13.3. Harjoituskokous 
Esitys: Pidetään sunnuntaina vaalikokousta varten harjoittelukokous, jossa käydään 
läpi jäsenyyden tarkistaminen, äänestyksen kirjautumiskoodin jakaminen, 

Saaja Selite Summa 

Teepakki ry Trangiat, kaasupolttimet 11,5 

https://docs.google.com/document/d/1unKxxs_gW2RnfrtiyAa3dK8_-wjmMTKs_qeHncUWE5c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1unKxxs_gW2RnfrtiyAa3dK8_-wjmMTKs_qeHncUWE5c/edit?usp=sharing
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äänestäminen ja muut esille tulevat asiat. 
Päätös: Pidetään harjoittelukokous lauantaina klo 12 etänä. Paikalle ainakin Aku, 
Tommi, Katariina, Lotta K. ja Karolina. 

14. KÄYNNISSÄ OLEVIEN PROJEKTIEN TILANNE 

14.1. Historiikki 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Kokous perjantaina, ollaan saatu sovittua 
mainoksista YIT:n, MML:n ja RIL:n kanssa (hyvä juttu!) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen saa lähettää kuvia. 

14.2. Nettisivujen päivitys 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Sivuille voisi lisätä tiedot killalla myytävissä 
olevista tuotteista.  
Päätös: Tommi voi suunnitella ja tehdä sivun valmiiksi vielä tämän toimikauden 
aikana. Hän voi myös kuvata tuotteet. 

14.3. Vaihtofoorumi 
Esitys: Käydään läpi projektin tilanne: Saatu 3 kpl vaihtotarinoita, edelleen kehitetään 
nettisivujen konseptia ennen kuin avataan yleisölle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.4. Killan merch 
Esitys: Tuodaan esille huppareiden jakamisen tilanne: noin 20 hupparia vielä 
jakamatta eli hyvin on jo jaettu. Huomenna olisi vielä vika hupparien jako 15-17, 
mutta siihen tarvitaan uusia jakajia. Kysytään siihen Idaa ja Kuisma voi tarvittaessa 
uhrautua. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.5. Toimarihärpäke 
Esitys: Päätetään, millaiset sukat hankitaan. 
Päätös: Ei olla saatu vielä vastausta, mutta vaikuttaa lupaavalta. Updatea tulee sitten 
kun tulee. 

15. KILLAN PIKKUJOULUT 
Esitys: Käydään läpi halutaanko järjestää killan pikkujoulut, millaisella konseptilla ja milloin. 
Päätös: Joulupukki valittu. Pidetään etänä kevätjuhlatyyppisesti. Voitaisiin mahdollisesti jakaa 
kiltalaisille pikkulahjoja aiemmin päivällä, jonka jälkeen olisi etätapahtuma. Valitaan 
tapahtumalle vastuuhenkilöt: Kuisma, Aku, Onni, Karo, Eero. Onni ottaa päävastuun. He 
keksivät konseptin, kellonajan ja tarvittavan työvoiman. Päivämäärä: 11.12. Save the date 
seuraavaan viikkikseen. 

16. HALLITUSVAIHTO 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman tilannetta. 
Päätös: Valitaan kolme vanhalle hallitukselle sopivinta päivää ja doodlautetaan ne 
seuraavalle hallitukselle. Puhutaan sitten vaalien jälkeen lisää tapahtumasta. 
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17. JAOSTOKIERROS 

17.1. Fuksijaosto 

17.1.1. Kuulumisia 
Esitys: Haalarit tulossa loppukuusta vasta, joten haalarigaalaa siirrttävä 
hieman. Aku katselee uuden päivän. FTMK:n ja KVTMK:n kanssa tulossa 
rastikiertely konsepti kylmillä rasteilla lähitulevaisuudessa. OtaniemiLIVE 
muutaman viikon päästä, jossa myös ohjelmaa FTMK:lta ja yleisesti 
seurattavaa fukseille. Suunnitteilla tapahtumia: Sauna- ja ruokailuillat 
fukseille, Kyykkä-tournament PT:n kanssa, haalarigaala ja fuksien 
tapahtuma! Lakkisovituksien ensimmäinen kierros on myös tulossa 
23.-24.11. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lakkisovituksiin tarvitaan päivystysapua 
hallitukselta. Päivämäärät seuraavaan kokoukseen mennessä toivottuja. 

17.2. Ohjelmajaosto 

17.3. Opintojaosto 

17.3.1. Päivityksiä sivuaineista 
Esitys: Ella kertoi, että sekä rahoituksen että yhdyskuntasuunnittelun 
sivuaineiden tilannetta päivitetään koulun toimesta. Tuomas Ilmavirta kannatti 
ehdotusta yhdyskuntasuunnittelun paikkojen lisäyksestä. Rahoituksen 
sivuaineen avauksesta käydään keskustelua rahoituksen laitoksen kanssa. 
Lisäksi tuli paljon kehuja aktiivisesta opiskelijatoiminnasta. :) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja olkaa hyvä aktiivisuudesta. 

17.4. Sisäjaosto 

17.4.1. GeoForum  
Esitys: GeoForumilta ollaan oltu yhteydessä puheenjohtajaan mahdollisesta 
yhteistyöstä. 
GeoForumista lyhyesti: olemme Eduskunnan Paikkatietopoliittisen selonteon 
toimenpiteenä syksyllä 2020 perustettu yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa 
toiminnallaan paikkatiedon laajenevat hyötyvaikutukset yhteiskunnassa. 
Yhdistys kehittää yhteistyötä paikkatietoalan ja paikkatietoja käyttävien 
organisaatioiden; yritysten, julkishallinnon, opetus- ja tutkimuslaitosten 
kesken. Lisätietoa löytyy GeoForumin sivuilta. 
 
Minkälaista yhteistyötä voisimme rakentaa GeoForumin kanssa? 
Päätös: Keskustelimme asiasta, ja päädyimme siihen, että esimerkiksi excuja 
voisi yrittää järjestää yhteistyössä. Lisäksi voisimme jakaa myös heidän 
tiedotteita kanavissamme. Lotta K. vastaa viestiin. 

17.4.2. Kiltahuoneen uudistus 
Esitys: Monttutontut ja varapuheenjohtaja aikovat vielä vuoden aikana uusia 
kiltahuoneen lamput ja ehkä hankkia uusia tyynyjä sohville. 

https://geoforum.fi/
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Päätös: Annettiin monttutontuille ja vpj:lle valtuudet valita lamput. Katariina ja 
Karolina tsekkaavat vielä budjetin. 

17.5. Ulkojaosto 

17.6. Viestintäjaosto 

18. MENNEET TAPAHTUMAT 

18.1. Pihapeli-ilta 28.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Oli kivaa. Osalla tuli kylmä. Puheenjohtaja ei 
osannut tehdä kaakaota vaan se maistui pelkältä kauramaidolta. Kyykkä voi olla 
vaarallinen laji.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja suositellaan tapahtuman järjestämistä uudelleen vaikka 
jo talvella. 

18.2. Hallituksen virkistäytyminen 29.10. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Järjestäjätaho tyytyväinen, 9/12 kämpistä 
kierrettiin. Aikataulussa ei pysytty, mutta hygieniaa huudettiin. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.3. Mittarien syysretki 31.10.-1.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Tapahtuma sujui oikein hyvin ja suullisen 
palautteen perusteella osallistujilla oli hauskaa. Järjestäjät laativat ensi vuotta varten 
testamentin tapahtumasta ja kehitysideoita siihen. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

18.4. Nakkimarkkinat (virkojen esittely tapahtuma) 3.11.  
Esitys: Käydään läpi tapahtuman kulku: Promootio tapahtumaan oli liian pientä ja 
osallisujia oli ehkä hieman hintsusti. Palloteltiin vaihtoehtona etätapahtumaa, mutta 
päädyttiin pitämään livenä. Kaksi 8 hengen ryhmää kiersi rastit ja saatiin lopulta 
paljon uusia hakemuksia. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19. TULEVAT TAPAHTUMAT 

19.1. MKH & IK Raadin virkistäytyminen 14.11. 
Esitys: Alustavasti suunniteltu mahdollisuutta toteuttaa virkistäytyminen Aalto 
Cocktaililla, niin että ensin olisi drinkkikoulutus 2-3 eri juomalla ja sen jälkeen 
saisimme jäädä AC:n tiloihin viettämään iltaa. Nykyisellä osallistujamäärällä (raksalta 
9 hlö, meiltä 7 hlö ilmoittautunut) hinta olisi alustavasti 20 € / hlö. Tilavarausta ei ole 
vielä vahvistettu AC:lle vaan pitäisi vahvistaa kokouksen jälkeen mikäli asiaa 
edistetään. Keskustellaan, voisiko killalta saada apua kustannuksiin (esimerkiksi joko 
vujuedustuksien hyödyntäminen tai virkistysbudjetin luominen, kun sitä nyt ei ole). 
Päätös: Pidetään tapahtuma omakustanteisesti.  

19.2. Haalarigaala ja mittarikierros 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Lykätään hieman. Aku Katsoo 
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uuden päivän. Tapahtumassa voisi olla kiertelyä, haalarien jakoa, gaalatyyppistä 
osuutta. Mietitään vielä, miten järjestetään niin, ettei liian suuri määrä ihmisiä kohtaa. 
Seuraavassa kokouksessa uusi päivämäärä ja tarvittava työvoima. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja Aku edistää tapahtumaa. 

19.3. Yritysilta 19.11. 
Esitys: Ida Rouhiainen kertoo tapahtuman suunnittelun tilanteen: Tapahtuman 
järkkäilyt edenneet hyvin. Yrityksiä mukana YIT, MML, A-insinöörit, Kiinko, RIL, Åfry. 
Muiden esiintyjät tiedossa paitsi Åfryn, mitä odotellaan vielä. Kuusi osallistujaa vasta, 
toivotaan että useampi ilmoaisi vielä. En tiiä onko tarpeeksi selkeesti tullu esille että 
pitää ilmoo.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja jatketaan promoa. 

19.4. Toimarien virkistäytyminen 20.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Tapahtuma on kaavailtu 
järjestettävän perjantaina 20.11. minuuttikalja- / kalsarikännifiiliksissä. Aktiviteeteiksi 
ehdotettu esimerkiksi laivanupotusta, minuuttikaljaa jne. Tästä tapahtuma FB / 
toimareille ajoissa tiedoksi? Olisiko kiva antaa jotain juoma- tms. suosituksia? 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja laitetaan save the date toimareille. Järkkääjät tekee 
infotekstit yms. 

19.5. Hallituksen pikkujoulut 
Esitys: Esitetään, että pikkujoulut järjestetään hyvinvointiteemalla sunnuntaina aamu- 
/ iltapäivällä. Keskustellaan, edistetäänkö tapahtumaa brunssina, retkeilynä vai 
spa:na (Flamingo).  
Päätös: Tehdään uusi doodle, jossa on myös kellonajat. 

19.6. Muuminäyttely 25.11. 
Esitys: Käydään läpi tapahtuman suunnittelun tilanne: Ei uutta tietoa, 
ilmoittautuminen pitää koordinoida ja sen aukeaminen päättää. Kello 17.15, kesto 45 
min. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja Aku tekee ilmon. 

19.7. Fuksien tapahtumia: 

19.7.1. Saunaa ja Safkaa 
Esitys. Varataan sauna Otaniemestä ja pidetään paikalla lenkkisauna, jonne 
voi tilarajojen puitteissa tulla x määrä ihmisiä muutaman tunnin vuorolle 
saunomaan. Hinta 100-250€ 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.7.2. Kyykkä-tournament PT:n kanssa 
Esitys: Ei tarvetta suurelle budjetille. Tarkoitus pelata pieni kyykkäturnaus 
PT:läisiä vastaan. Päivä hakusessa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.7.3. Fuksien tapahtumatoimikunta 
Esitys: Fuksit pitävät alkuvuodesta tapahtuman kiltalaisille, jonka tyyli on 
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heidän päätettävissään. Perustetaan toimikunta tapahtumalle. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

19.7.4. Fuksien olutmaistelu 
Esitys: Fuksit toivoneet panimovierailua tai olutmaistelua, jota Aku selvittelee! 
Päätös: Aku ehdottaa tapahtumaa ensi vuoden hallitukselle. Tapahtumassa 
voisi olla esim. sponssi kesätyörekryä varten. 

19.8. Heureka-vierailu 
Esitys: Inkeri Mankkisen isä on töissä Heurekalla ja tarjosi meille vierailua paikan 
päällä. Sopivia päiviä joku torstai lähitulevaisuudesta. Hinta, ei mitään! N. 20 
henkilölle tilaa. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja katsotaan päivämäärä vielä viikon aikana. 

20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Lotta K.: Grillihiili killalle? -Miksei, jos ilmaiseksi saa! 
Lotta K.: Pitäisikö järjestää joku mahdollisuus toimareille esittelyyn myös? -Voisi tehdä juu. 
Onni: Ehdotan pihapelitoimikunnan perustamista. -Juu. 

21. SEURAAVA KOKOUS 
Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 12.11. klo 17:30. 

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 19.43. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

_________________________ __________________________ 

Lotta Kuisma Katariina Kasvinen 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 


