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ALKUSANAT

sähköisenä.	 (Oikeasti	 säästämme	vain	 seuraavien	
hallituksien	voimia,	ettei	painavia	historiikkikasoja	
tarvitse	roudata	kiltiksen	mahdollisesti	joskus	taas	
muuttaessa.)	 Erityinen	 kunniamaininta	 menköön	
killan	 kuvapankille,	 joka	 toimi	 upeasti	 projektin	
tukena.	Lisäksi	saimme	kerättyä	kyselemällä	puut-
tuvia	kuvia.

Jotkut	 asiat	 eivät	 kuitenkaan	 ehdi	 muuttumaan	
vielä	 10	 vuoden	 aikana;	 killalla	 on	 edelleen	 esi-
merkiksi	 kytköksiä	 poliisin	 hallussa	 olevaan	 am-
puma-aseeseen,	 vaikka	 tämän	 asian	 piti	 olla	 jo	
vuosia	 aiemmin	 ‘hoidossa’.	 Toivottavasti	 saamme	
kuulla	tästä	seikkailusta	lisää	seuraavan	historiikin	
ilmestyessä!	 Toivotammekin	 etukäteen	 tsempit	
seuraavalle	 historiikkityöryhmälle	 -	 toivottavasti	
tästä	kirjasta	on	(teille)	hyötyä.

Kiitos	vielä	kootusti	kaikille,	 jotka	osallistuivat	 tä-
män	historiikin	kokoamiseen	ja	jakoivat	muistojan-
sa	yhteisen	hyvän	vuoksi.	

Historiikkitiimi
Ville, Katariina, Netta, Ella, Laura, Emilia ja Anni

Arwon	mittarit	ja	muut	lukijat,

Tänä	 vuonna	 2021	 Maanmittarikilta	 täyttää	 120	
vuotta,	ja	taas	on	kulunut	yksi	vuosikymmen	killan	
historian	 viimekertaisesta	 kokoamisesta	 kansien	
väliin.	 Vuosikymmeneen	mahtuu	 paljon	 tapahtu-
mia ja hauskoja muistoja niin koulun ja opintojen 
kuin	myös	 killan	puolelta.	 Kaikkea	on	 vaikea	 saa-
da	mahtumaan	 näille	 sivuille,	mutta	 parhaamme	
olemme	yrittäneet.	

Emme	 ole	 sanaseppoja	 emmekä	 taiteilijoita.	
Olemme	insinöörejä,	jotka	pitävät	suorista	viivois-
ta	 ja	 kovin	 pelkistetystä	 esitystavasta.	 Historiikin	
kokoamistyö	ajoittui	mitä	poikkeuksellisimpaan	ai-
kaan	pandemian	 levittäytyessä	ympäri	maailmaa.	
Kuitenkin	selvisimme	tästä,	ja	lopputuloksen	voitte	
päätellä	opuksen	sisällöstä.	Projektin	työstäminen	
on	 vuoden	 aikana	 tuonut	meille	 iloa,	 ja	 olemme	
päässeet	 kaivelemaan	 mitä	 parhaimpia	 muistoja	
sekä	 tarinoita	 vuosien	 varsilta,	 eikä	 nauramista-
kaan	ole	voinut	 välttää.	Toivottavasti	 tekin	 saatte	
iloa lukiessanne tätä opusta!

Ympäristöystävällisistä	syistä	historiikkia	painetaan	
vain	ennakkotilattu	määrä,	 ja	se	 julkaistaan	myös	
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Elämä	 ei	 ole	 vain	 opiskelua,	 työntekoa	 ja	
uran	 luomista.	 Tasapainoiseen	 elämään	
kuuluvat	 myös	 hyvät	 ihmis-	 ja	 ystävyys-
suhteet.	 Tässä	 kokonaisuuden	 rakentami-
sessa	Maanmittarikillalla	 on	 ollut	 ja	 tulee	
olemaan	 tärkeä	 tehtävä	 opiskeluvuosien	
aikana.

Arvon	maanmittarikiltalaiset.	Filosofi	Matti	
Nykäsen	mukaan	elämä	on	ihmisen	paras-
ta	aikaa.	Muistakaa	siis	nauttia	opiskelusta,	
mutta	 myös	 opiskelijaelämästä.	 Toivotan	
Maanmittarikillalle	 ja	 maanmittarikiltalai-
sille onnea, menestystä ja kaikkea hyvää 
tuleville	vuosille.

Totus	Tuus,
Arvo	Vitikainen

Onnea	120-vuotiaalle	Maanmittarikillalle!

"Maanmittarikillan toiminnan katsotaan alka-
neen 23.3.1901, jolloin Polyteknisessä opistossa 
maanmittausta opiskelevat ylioppilaat perusti-
vat Maanmittariklubin."
-	Tiina	Törnqvist,	2001.	Sen	täytyy	olla	maanmit-
tari	–	Satavuotias	maanmittariklubi,	s.	41	

Klubi	toimi	maanmittareiden	opintopiirinä,	jossa	
käsiteltiin	erityisesti	oman	alan	erityispiirteitä	ja	
yhteiskunnallista	merkitystä.	 Keskustelujen	 am-
matillista	 ja	 tieteellistä	 perustaa	 lisättiin	 kutsu-
malla	alustajiksi	koulun	opettajia.	Myös	oppilaat	
pitivät	esitelmiä.		

Killan	 täyttäessä	120	vuotta	sen	 toimintaa	pitä-
vät	edelleen	yllä	samat	tarpeet:	
• Tiedosta	 oman	 alasi	 erityispiirteet	 ja	 ym-

märrä	sen	käytännön	sovellukset!	
• Perehdy	 teoriaan	 ja	 uusiin	 tekniikoihin	 ke-

hittääksesi	sovelluksia	tuleviin	tarpeisiin!	
• Huolehdi	 omasta	 ja	 yhteisestä	 hyvinvoin-

nista! 
Aalto-yliopisto	 tarjoaa	 tälle	 työlle	 akateemiset	
puitteet,	kilta	opintopiirin.	

Kilta	 on	 yhteisö,	 jonka	 jäsenistö	 vaihtuu	 sään-
nöllisen	 nopeasti.	 Heidän	 aktiivisin	 osallistu-
misensa	 killan	 toimintaan	 ja	 sen	 kehittämiseen	
kestää	opiskeluvuodet,	valmistumisen	jälkeen	he	
jatkavat	 alumneina.	 Uudet	 jäsenet	 tulevat	 tällä	
hetkellä	 Aalto-yliopiston	 rakennetun	 ympäris-
tön	 kandidaatti-	 ja	 maisteriohjelmista.	 Alumnit	
tapaavat	Syyspäivän	täräyksessä	ja	vuosikurssien	
tapaamisissa.

Maanmittarikillan	 toimintaa	 pitää	 yllä	 alussa	
mainittu	 yhteisöllinen	 päämäärätietoisuus.	 Ko-
tisivuilla	 tärkeimpinä	 tehtävinä	 mainitaan	 fuk-
sikasvatus,	 vapaa-ajan	 ohjelman	 järjestäminen	
ja	 jäsenten	 edunvalvonta.	 Toiminnan	 suosio	 ja	
määrä	riippuu	sen	hetkisistä	jäsenistä	ja	osa	ta-
pahtumista	kehittyy	perinnöksi,	missä	arvokkain	
on	jokavuotinen	vuosijuhla	Kevätpäiväntasaus.	

Seuraavaa	Kevätpäiväntasausta	odotellessa,	

Henrik	Haggrén

Vuosikurssi	M68

KUNNIAJÄSENILTÄ
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Siis me niin muistetaan ku sut 
perustettiin ja oltiin ihan et 

omg mikä rääpäle mut silti kuitenkin 
jotenkin ihq. Himmeetä et sä olet jo 
120! Ebin! Sustakin on tullut tosi 
buli ja mintti. Ja kun vähän vielä  
kasvat niin tuu graindaamaan 
meille! Sitä paitsi näin korona- 
aikana meillä on käty ihan joka 
päivä, lol. 

Hei boomer-208 feidaa nyt mut  
krebaa himmeesti kun viä 

jaxat, ily Maanmittarikilta! Yolo!
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MITÄ TAPAHTUI 
2011-2020?

Puheenjohtajat ja muut hallituslai-
set kertovat seuraavilla sivuilla, mitä 
killassa tapahtui vuosina 2011-2020 
(vai tapahtuiko mitään?)
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2011
Maanmittarikilta	 juhli	 pitkää	 ja	 kunniakasta	 110-vuotista	
taivaltaan	 vuonna	 2011,	 mikä	 oli	 samalla	 hallitusvuoden	
kantava	teema.	Juhlavuoden	huipentuma	ja	mieleenpainu-
vin	tapahtuma	oli	maaliskuun	18.	päivänä	Helsingin	Vanhal-
la	 ylioppilastalolla	 järjestetty	 110.	 Kevätpäiväntasaus,	 jota	
juhlistettiin	 yli	 300	hengen	 voimin.	 Vuosijuhlien	 cocktailti-
laisuus	pidettiin	Teknillisen	Korkeakoulun	vanhan	pääraken-
nuksen	 juhlasalissa	 Helsingin	 Bulevardilla	 ja	 silliaamiainen	
järjestettiin	Otaniemen	Design	Factoryn	tiloissa.	

Vuosijuhlaviikolla	on	 järjestetty	useita	perinteisiä	 tapahtu-
mia	ja	yhdessä	vuosijuhlatoimikunnan	kanssa	halusimme	pa-
nostaa	erityisesti	juhlavuoden	ohjelmaan.	Vuosijuhlaviikolla	
tarjosimme	 kakkukahvit	 kiltalaisille	 ja	 Maanmittaustietei-
den	laitoksen	henkilökunnalle	ja	veimme	killan	perinteisen	
vuosijuhlaviikon	 Laulusaunan	 uudelle	 tasolle	 järjestämällä	
sen	tilalla	 Lauluratikan.	Vuokrasimme	Helsingin	kaupungin	
liikennelaitokselta	(HKL)		raitiovaunun	HKL150	kolmeksi	tun-
niksi.	 Lauluratikan	ohjelmassa	oli	mukavaa	 yhdessäoloa	 ja	
teekkarilaulujen	laulamista	killan	lukkareiden	johdolla.	Illan	
pääohjelmana	 oli	 110-vuotisjuhlavuoden	 kunniaksi	 juliste-
tun	laulukilpailun	voittajan	valitseminen.	

Killan	 perinteiksi	 muodostuneet	 tapahtumat	 kuten	 Perin-
nesitsit,	 Fuksiaiset,	 Laulukoesitsit,	 yritysinfosaunat	 ja	 Wa-
pun	tapahtumat	järjestettiin	tuttuun	tapaan.	Vuoden	aikana	
hallitus	myös	uudisti	killan	jonotusohjesäännön	ekskursioil-
le	 ja	toteutti	kiltakyselyn	kuullakseen	kiltalaisilta	miten	kil-

lan	 toimintaa	 tulisi	 kehittää.	 	 Syyskuussa	2011	 järjestettiin	
ensimmäisen	 kerran	 killan	 puolivuosijuhla	 ja	 Syyspäivän	
täräys	yhdessä	Maanmittarikillan	Tuen	ja	Suomen	Maanmit-
tausinsinöörien	liiton	kanssa	Otaniemen	Smökissä.

Vuoteen	mahtui	myös	iso	muutos	koko	killalle	ja	Maanmit-
taustieteiden	laitokselle,	kun	Aalto-yliopiston	nykyisen	pää-
rakennuksen	 (ent.	 TKK:n	 päärakennus)	 peruskorjaus	 käyn-
nistyi	 ja	 muutimme	 elokuussa	 väistötiloihin	 Otaniemessä	
sijaitsevaan	Genttiin	 (nyk.	Technopolis	 Innopoli	3D).	Kesän	
aikana	 hallituksen	 voimin	 merkkasimme	 Genttiin	 vietävät	
tavarat	ja	kävimme	läpi	kiltahuoneen	kaappien	syvimpääkin	
syvemmät	syöverit.	Killan	historian	kannalta	merkittävät	ta-
varat	vietiin	ylioppilaskunnan	arkistolle.	

Hallitusvuoden	erikoisin	muisto	 liittyy	 killan	 aseisiin.	AYY:n	
arkistonhoitajaan	oli	otettu	Hyvinkään	poliisista	yhteyttä	ja	
kerrottu,	että	heidän	haltuunsa	oli	tullut	hyvin	huonokuntoi-
nen	pienoiskivääri	 ja	parabellum-pistooli,	 jotka	ovat	kuulu-
neet/kuuluvat	Maanmittarikillalle.	Teekkarit	ja	yliopistoväki	
harrastivat	 yleisesti	 ottaen	 runsaasti	 ammuntaa	 suojelus-
kuntien	 kulta-ajalla	 1930-luvulla,	 jolloin	 molemmat	 aseet	
olivat	 ilmeisesti	 hankittu.	 Parabellum-pistoolin	 päätimme	
antaa	 ylioppilaskunnan	 säilytykseen,	 mutta	 pienoiskivääri	
oli	niin	huonossa	kunnossa,	että	sillä	ei	ollut	edes	museoar-
voa,	ja	poliisi	huolehti	sen	asianmukaisesta	hävittämisestä.

Teksti:	Outi	Nyman,	puheenjohtaja	2011
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Sijainti,	sijainti,	sijainti	–	mitä	ikinä	maanmittarin	opintoihin	
onkaan	historian	 saatossa	 kuulunut,	 on	 kantavana	 teema-
na	aina	ollut	sijainti	ja	sijaintiin	liittyvä	tieto.	Vuonna	2011	
oli	 silloinen	Maanmittaustieteiden	 laitos	 joutunut	muutta-
maan	 väistötiloihin	 Innopoli	 3:n	 Genttiin	 Aalto-yliopiston	
päärakennuksen	 remontin	 alta	 ja	 eräs	 killan	 hallituksessa	
isäntänä	tuolloin	toiminut	henkilö	onkin	myöhemmin	ironi-
sesti	 todennut,	 kuinka	 ”Otaniemen	 paikkatieto-osaamisen	
terävin	kärki	siirrettiin	mahdollisimman	kauas	tapahtumien	
keskiöstä”.	 Tilannetta	 ei	 toki	 jääty	 surkuttelemaan,	 vaan	
vuonna	 2012	 kiltahuoneen	 viihtyvyyteen	 ja	 Gentin	 opis-
kelijaystävällisyyteen	 panostettiin	 pistämällä	 pystyyn	 kil-
tahuoneprojekti.	 Projektin	 ansiosta	 uudelle	 kiltahuoneelle	
hankittiin	muun	muassa	 uusi	 sohva	 ja	 säilytysjärjestelmä.	
Samalla	luovuttiin	kiltalaisia	pitkään	palvelleista	riippareista	
(=riippukansiot),	jotka	veivät	uudella,	aiempaa	pienemmällä	
kiltahuoneella	paljon	tilaa	ja	joille	ei	nähty	olevan	enää	käyt-
töä.	Opiskelijoille	saatiin	myös	Gentin	yleisiin	tiloihin	kolme	
yliopiston	 tietokonetta	 sekä	 muutamia	 pöytiä	 ja	 tuoleja	
opiskelua	 varten.	 Liekö	 sitten	 syynä	 kaukainen	 sijainti	 vai	
Gentin	opiskelufasiliteettien	auttamattoman	surkea	taso,	jäi	
kiltahuoneen	suosio	kuitenkin	kovin	maltilliseksi.	Eräs	killan	
tiedottajana	hallituksessa	tuolloin	toiminut	henkilö	kuvailee	
uutta	 sijaintia	 ”surkeaksi”,	 Genttiä	 ”ikäväksi”	 ja	muistelee,	
että	 ei	 oikein	 koskaan	 käynyt	 uudella	 kiltahuoneella.	 Eräs	
Otaniemessä	tuolloin	asunut	aikalaisopiskelija	oli	myös	ker-

ran	laskenut	kävelevänsä	päivän	aikana	jopa	10	kilometriä,	
jos	 Gentissä	 sijaitsevien	 luentojen	 välissä	 hyppytunneilla	
kävi	kotona.	Toisaalta,	onpa	Gentti	myös	inspiroinut	mitta-
risanoituksen	erääseen	tunnettuun	kotimaiseen	sävelmään.
 
Muista	 kiltalaisten	 elämään	 vaikuttaneista	 sattumuksista	
vuoden	varrelta	mainittakoon	killan	kassan	katoaminen	hä-
märäperäisissä	olosuhteissa.	Hallituksen	 tuolloiset	emäntä	
ja	isäntä	vakuuttavat	yhä,	että	heillä	ei	ollut	tekemistä	asian	
kanssa.	Varoja	ei	koskaan	löydetty	ja	ottaen	huomioon	uu-
sien	 korkeakoulujen	 ja	 pääaineiden	 luomat	 paineet	 mah-
dolliseen	 kiltojen	 yhdistämiseen,	 voitaneen	 killan	 sanoa	
”tehneen	KY:t”,	 lainaten	erästä	killan	hallituksessa	tuolloin	
fuksikapteenina	 toiminutta	 henkilöä.	 Valitettavasti	 tästä-
kään tapauksesta eivät kiltalaiset saaneet lukea killan johta-
vasta	uutismediasta,	sillä	jäsenistön	harmiksi	kiltalehti	Geo-
metres	ei	ilmestynyt	vuoden	aikana	kertaakaan.	Sen	sijaan	
varjo-Geometres	1/2012	näki	päivänvalon,	Maanmittarikil-
lan	Opposition	toimesta.
 
Tässä	yhteydessä	on	hyvä	mainita	erikseen	myös	hyvä-pa-
ha-kandiuudistus,	jonka	valmistelu	oli	toki	jo	alkanut	ennen	
vuotta	2012.	Vuoden	2012	aikana	päätettiin	uusista	kandi-
vaiheen	pääaineista	ja	kandiaineiden	opintosisällöistä,	mikä	
työllisti	erityisesti	killan	hallituksen	opintomestaria.	Samaan	
aikaan	oli	Insinööritieteiden	korkeakoulun	killoissa	herännyt	

keskustelu	 jonkinlaisesta	 korkeakoulun	 tasolla	 toimivasta	
kattojärjestöstä,	 joka	 saattaisi	uudistusten	myötä	 tulla	 tar-
peelliseksi.	 Tätä	 tarvetta	 palvelemaan	 Maanmittarikilta,	
Koneinsinöörikilta	ja	Rakennusinsinöörikilta	yhdessä	perus-
tivat	 Insiwnööritieteiden	 ylioppilaat	 ry:n,	 tuttavallisemmin	
ITY.	 Yksi	 suurista	 huolenaiheista	 oli	 ollut	 erityisesti	 uusien	
pääaineiden	sovitus	kiltojen	perinteiseen	jäsenpolitiikkaan.	
Fuksit	 oli	 aiemmin	 jaettu	 kiltoihin	 laitoksen	 perusteella;	
nyt	näytti	siltä,	että	kyseinen	jako	ei	enää	tulisi	toimimaan,	
kun	uusien	pääaineiden	oppisisältö	ei	noudattaisi	perintei-
siä	 laitosjakoja.	Asiasta	keskustelua	herättämään	julkaistiin	
linjapaperi,	nk.	”ITY:n	keltainen	paperi”,	jossa	esiteltiin	viisi	
vaihtoehtoa	vuoden	2013	fuksien	jakamiseksi	kiltoihin.	ITY:n	
harteille	soviteltiin	myös	asemaa	yhtenäisenä	hallinnollise-
na,	tiedonvälityksellisenä	ja	opintopoliittisena	elimenä	kor-
keakoulun	suuntaan	ja	ITY	näkikin	päivänvalon	8.	lokakuuta	
2012.
 
Muutos	ja	uusiin	tuuliin	sopeutuminen	olivat	vahvasti	läsnä	
killan	 toiminnassa	 vuoden	 2012	 aikana,	 niin	 korkeakoulu-	
kuin	kiltatasollakin.	Usein	nykyajan	haasteisiin	viitataan	sa-
nonnalla	”ennen	oli	kaikki	paremmin”.	Kuitenkin	vierailtuani	
myöhemmin	killan	nykyisellä	kiltahuoneella	Otakaari	4:ssä,	
olen	vahvasti	sitä	mieltä,	että	nykyään	kaikki	on	paremmin	
ja	olen	iloinen	kiltalaisten	puolesta,	että	mittarit	ovat	pääs-

seet	palaamaan	takaisin	Otaniemen	sydämeen.

Teksti:	
Anni	Kontturi,	 
rahastonhoitaja	2012

2012
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Vuosi 2013 oli muutosten vuosi ja keskeisenä puheenai-
heena	 oli	 jälleen	 korkeakoulu-uudistus.	 Hallitusvuoden	
2013	käynnistyessä	oli	ENG:n	uudistus	vielä	hyvin	vaihees-
sa,	 vaikka	 seuraavana	 syksynä	 oli	 uusien	 fuksien	 määrä	
aloittaa	 uusissa	 tutkinto-ohjelmissa.	 Uudistusten	 myötä	
niin	 Maanmittarikillan,	 Koneinsinöörikillan	 ja	 Rakennus-
insinöörikillan	 uusien	 opiskelijoiden	 tutkinto-ohjelmat	
muuttuisivat	 merkittävästi	 edeltävästä.	 Selvyyttä	 ei	 ollut	
edes	siitä,	ohjataanko	uusien	tutkinto-ohjelmien	opiskeli-
jat	syksyllä	suoraan	kiltaan	vai	ei.	Mihin	kiltoihin	ENG-fuk-
sit	 kuuluvat,	 ja	 ottaako	 kilta	 ylipäätään	 fukseja	 vastaan?	
Säilyykö	Maanmittarikilta	yhdistyksen	nimenä?	Tilanne	oli	
kokonaisuudessaan	epäselvä,	ja	killan	tulevaisuus	epävar-
malla	pohjalla.

Vastaavan	muutokset	 kokivat	myös	monet	muut	 opinto-
linjat,	joista	ehkä	merkittävintä	muutosta	kuvastaa	proses-
sitekniikan	 opinto-ohjelma,	 jonka	 ympärille	 rakennettiin	
kokonaan	 uusi	 ainejärjestö	 Prosessiteekkarit	 ja	 vanhat	
killat	ottivat	roolin	pikemminkin	ammattiaineyhdistyksinä	
kuin	 yleisenä	 fuksikasvatuksestakin	 vastaavana	 kiltana.	
Muutokseen	 varautuakseen	 ENG:n	 killat	 olivat	 edellisen	
vuoden	 lopussa	 perustaneet	 ITY:n	 eli	 Insinööritieteiden	
ylioppilaat	 ry:n.	 Yhdistyksen	 tehtävänä	 oli	 valmistautua	
teoreettiseen	tilanteeseen,	jossa	kaikki	korkeakoulun	opis-
kelijat tulisivat yhteen tutkinto-ohjelmaan ja siten yhteen 
kiltaan.	Uudistuksesta	huolimatta	tärkeintä	oli,	että	kaikille	
fukseille	tulisi	 löytää	koti.	Kaikista	muutoksista	 ja	epävar-

2013
muuksista	 huolimatta	 Insinööritieteiden	 korkeakoulussa	
päädyttiin	lopulta	ratkaisuun,	jossa	oli	kolme	erillistä	opinto-
linjaa	ja	kolme	kiltaa.	Selvää	oli	se,	että	Maanmittarikiltaan	
on	aina	tervetulleita	kaikki	maanmittareiksi	itsensä	kokevat,	
olisi tutkinto-ohjelma Aaltoon sisään tullessa ollut mikä ta-
hansa.

Uudistus	 piti	 siis	 hallituksen	 kiireisenä,	 erityisesti	 opin-
tomestarin	 ja	 fuksikapteenin	 kokoustaessa	 säännöllisesti	
korkeakoulun	 ja	 laitoksen	 henkilökunnan	 kanssa.	 Muiden	
ENG-kiltojen	puheenjohtajien	kanssa	kävimme	myös	tapaa-
massa	 Insinööritieteiden	 korkeakoulun	 silloista	 dekaania.	
Dekaani	 kertoi	 kuulleensa	 koululla	 ohimennen	 ilmeisesti	
erään	kitalaisen	henkseleitä	paukutellen	kertoneen,	että	hä-
nen	ei	tarvitse	lukea	lainkaan	fysiikkaa,	vaikka	teknillisessä	
koulussa	 opiskeleekin.	 Dekaani	 oli	 mielissään	 tutkintouu-
distuksesta,	 sillä	nyt	kaikki	uudet	opiskelijat	 tulisivat	myös	
lukemaan	fysiikkaa	osana	opintojaan.	Dekaanin	mukaan	fy-
siikan	lukeminen	on	kuulemma	erinomainen	keino	poistaa	
taikauskoisuutta.	Onneksi	killan	Oltermanni	Kirsi	Virrantaus	
ja	muut	professorit	pitivät	mittareiden	puolia	opintojen	si-
sällöistä.	Pakollinen	fysiikka	 jäi	yhteen	kurssiin	 ja	kandivai-
heen	 opiskelijat	 pääsevät	myös	 opiskelemaan	 yleisopinto-
jen	lisäksi	rakennetun	ympäristön	kursseja.	

Uuden	 pääainekokonaisuuden	 ja	 fuksikasvatushärdel-
lin	 ohella	 myös	 haalareiden	 ulkoasua	 päätettiin	 päivittää.	
Aiemmin	Maanmittarin	tunnisti	mattamustista	haalareista,	

Teksti: 
Janika Pesonen (os. Lankinen), 
puheenjohtaja 2013 
Eppu Pesonen, 
fuksikapteeni 2013-2014

joiden	 viininpunainen/metsänvihreä	 hiha	 erotti	 kiinteistö-
talouden	 ja	 geomatiikan	 opiskelijat	 toisistaan.	 Värit	 koettiin	
liittyvän	suuresti	kitaan	ja	geoon,	eikä	tarkoitus	ollut	yhdistää	
uutta	 pääainekokonaisuutta	 suoraan	 kumpaankaan	 vanhaan	
tutkinto-ohjelmaan.	 Taas	 ilman	 värikästä	 hihaa	 mittarit	 olisi	
sekoitettu	tikkiläisiin,	mitä	ei	tietenkään	haluttu.	Hiha	päätet-
tiin	 siten	 säilyttää,	mutta	vanhat	värit	 korvata	 täysin	uudella	
fuksian	värillä	(myös	ENG:n	väri).	Haalareihin	päädyttiin	lisäksi	
lisäämään	värikäs	tasku,	jotta	haalari	erottuisi	myös	niiden	ol-
lessa	sidottuna.

Perinteisten	kiltatapahtumien	ohella	myös	uusia	 tapahtuma-
konseptejakin	kehiteltiin.	Fukseille	ja	ISO-henkilöille	järjestet-
tiin	 ENGisvengit	 eri	 kiltoja	 lähentääksemme	 ja	 ensimmäisiä	
ENG-sitsejä	suunniteltiin.	Vuoden	aikana	myös	hallitus	nivou-
tui	tiiviiksi	yhteisöksi.	Mieleemme	on	erityisesti	jäänyt	MAO:n	
vuosijuhlat,	 jonne	 iskimme	 koko	 hallituksen	 voimin	 edusta-
maan	maanmittareita	 ehkä	 liiankin	 kuuluvasti.	 Vuosi	 päättyi	
killan	 vaihtoon,	 joka	 toteutettiin	 teemalla	 ”maailmanloppu”.	
Vaihto	 huipentui	 TF:n	mökille	 ja	 ruokana	 oli	 pääosin	 säilyk-
keitä,	 kuten	 hernekeittoa	 ja	 tölkkilihapullia.	 Heikkotasoinen	
ruoka	ei	estänyt	tapahtumien	eskaloitumista	maailmanlopun	
meiningiksi.	

Vaikka	vuonna	2013	oli	Maanmittarikillan	näkökulmasta	maail-
manlopun	ennusmerkkejä	ilmassa,	voimme	iloksemme	todeta	
killan	tästäkin	vuodesta	selvinneen.	Valitettavasti	samaa	ei	voi	
sanoa	Nekku-koirasta,	jota	jäämme	lämmöllä	muistelemaan.	
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2014 Maanmittarikillan	toimintavuosi	2014	oli	suuren	muutoksen	
aikaa.	 Opetuksen	 osalta	 elettiin	 kriittisintä	 siirtymäaikaa.	
2013	 syksyllä	 aloittivat	 ensimmäiset	 RYM-kandivaiheen	
opiskelijat,	 mutta	 suurin	 osa	 killan	 jäsenistöstä	 opiskeli	
edelleen	 vanhojen	 kandi-	 ja	 maisteriohjelmien	 mukaises-
ti.	Yliopiston	puolelta	siirtymistä	uusiin	ohjelmiin	 ja	niiden	
mukaisiin	kursseihin	ajettiin	erittäin	hanakasti	 ja	 jatkuvasti	
vauhdittuvalla	aikataululla.	Käytännössä	tämä	tarkoitti	van-
hojen	kurssien	karsimista	ja	yhdistämistä	uusiin	kursseihin,	
vaikka	moni	opiskelikin	edelleen	vanhojen	tutkinto-ohjelmi-
en	mukaisesti.	Mahdollisimman	reilun	ja	oikeudenmukaisen	
opetuksen	 järjestäminen	muutoksen	 keskellä	 RYM-fuksien	
lisäksi	myös	lakkautettavien	kiinteistötalouden	ja	geomatii-
kan ohjelmien vanhemmille opiskelijoille olikin killan suu-
rimpia	 huolenaiheita.	 Muutosjuna	 liikkui	 kuitenkin	 kovaa	
vauhtia	 eteenpäin,	 sillä	 samaan	 aikaan	 kandiuudistuksen	
kanssa	 käytiin	 jo	 aktiivista	 keskustelua	 tulevista	 maiste-
riohjelmista	ja	niiden	valintakriteereistä	yhdessä	yliopiston	
kanssa.	

Vuoden	 aikana	 kilta	 pyrki	 aktiivisesti	 verkostoitumaan	 ja	
syventämään	toimintaansa	yliopiston	ja	sen	henkilökunnan	
kanssa.	 Tämä	 kulminoitui	 osapuolten	 välisen	 yhteistyöso-
pimuksen	 allekirjoittamiseen.	 Aktiivinen	 yhteistyö	 yliopis-
ton	 kanssa	 poiki	 pian	 hedelmää	 ja	 yhtenä	 konkreettisena	
esimerkkinä	 mahdollisti	 mm.	 uuden	 kiltahuoneen	 järjes-
tämisen	 F-talolta	 kauempana	Gentissä	 sijainneen	 kiltiksen	
rinnalle.	 Uuden	 kiltahuoneen	 oli	 tarkoitus	 palvella	 ennen	
kaikkea	uusia	RYM-fukseja,	joiden	kurssit	painottuivat	pää-
rakennuksen	 läheisyyteen.	Uusi	F-talon	kiltahuone	avattiin	
syksyllä	2014	suuren	suosion	saattelemana.

Kasvaneet	tilavuokrat	ja	pienentynyt	vuosikurssi	pakottivat	
killan	myös	uudistamaan	viihde-	ja	tapahtumatarjontaansa.	
Uusi	 strategia	muuttuneeseen	kysyntään	 vastaamiseksi	 oli	
järjestää	 tapahtumia	 hieman	 aiempaa	 vähemmän,	 mutta	

samalla	 panostaa	 järjestettävien	 tapahtumien	 laatuun	 ja	
merkityksellisyyteen.	Perinteikkäiden	tapahtumien	järjestä-
mistä	jouduttiinkin	puntaroimaan	ja	mahdollisuuksien	mu-
kaan	 raikastamaan,	 jotta	 ne	 palvelisivat	 paremmin	 uuden	
sukupolven	mittareita.	Kantavana	voimana	uuden	strategian	
toteuttamisessa	 oli	 tapahtumien	 järjestäminen	 ekstrover-
timmin	eli	aiempaa	tiiviimmin	yhteistyössä	muiden	kiltojen	
ja	ainejärjestöjen	kanssa.	Tapahtumia	pyrittiin	suuntaamaan	
enemmän	myös	ulkomaisille	opiskelijoille,	mikä	mahdollis-
tettiin	panostamalla	lontoonkieliseen	tiedottamiseen.

Yritysyhteistyötä	 syvennettiin	 ja	 aktiivisen	 toiminnan	 joh-
dosta	kilta	onnistui	hankkimaan	mukavasti	tukea	toiminnal-
leen	 yrityskentältä.	 Tämä	mahdollisti	mm.	 killan	 kuuluisan	
ulkoteltan	 hankinnan,	 joka	 pienestä	 koostaan	 huolimatta	
oli	 omiaan	 kasvattamaan	me-henkeä	Ulliksen	tihkusatees-
sa	vappuna.	Myös	PuoliPitkään	panostettiin	ja	pidennettiin	
¾-pitkäksi	 järjestämällä	 tapahtuma	 aiemman	 kahden	 yön	
sijaan	peräti	kolme	yötä	kestävänä	bussirallina.	Ilmeisesti	al-
kanut	syksy	ja	kiristynyt	opiskeluvauhti	oli	kuitenkin	ottanut	
veronsa	mittareissa,	 sillä	harmillisesti	bussia	ei	 tälle	ainut-
laatuiselle	maratonille	saatu	aivan	täyteen.	Muita	mainitta-
via	merkkitapahtumia	 olivat	 tietysti	 killan	 113.	 vuosijuhla,	
joka	 järjestettiin	 Linnanmäen	tiloissa,	 sekä	pohjoismaisten	
maanmittareiden	 vuosittainen	 yhteinen	 kokoontuminen	
Nordiskt	Möte,	joka	Maanmittarikillalla	oli	kunnia	järjestää	
Espoon	Otaniemessä.

Kokonaisuudessaan	 toimintavuosi	 2014	 oli	 killan	 kannalta	
menestyksekäs	ja	loi	hyvän	pohjan	toiminnan	kehittämisen	
jatkamiselle	 myös	 tulevina	 vuosina.	 Melkoisesta	 toimin-
taympäristössä	 tapahtuneesta	 myllerryksestä	 huolimatta	
voimme	iloksemme	todeta,	että	yli	100-vuotiaalla	Maanmit-
tarikillalla	on	edelleen	vankka	ja	tärkeä	asema	alan	opiske-
lijoiden	yhdistäjänä,	kasvattajana,	viihdyttäjänä	ja	edunval-

vojana	Otaniemessä.	

Teksti:	Valtteri	Bragge,	puheenjohtaja	2014
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2015
Vuosi	2015	oli	hyvin	hauska	ja	aktiivinen	aika	Maanmittari-
killassa.	Hallitus	 ja	toimarit	olivat	puuhakkaita	 ja	ylipäänsä	
koko	jäsenistössä	oli	hyvä	meno	päällä.	Vuosi	sisälsi	paljon	
hauskoja	tapahtumia	ja	paljon	uuttakin	mahtui	mukaan.	Kil-
taa	haluttiin	kovasti	myös	viedä	eteenpäin.	Kansainvälisyys	
oli	 ollut	 tapetilla	 jo	 pitkään	 ja	 vuonna	 2015	 suunniteltiin	
seuraavaa	vuotta	varten	uusi	hallitusvirka	Master’s	Students	
Captain.	Myös	Geometreksessa	panostettiin	muun	muassa	
englanninkielisiin	artikkeleihin.

Vuoden	isoin	tapahtuma	oli	IGSM,	joka	järjestettiin	Suomes-
sa.	 IGSM	on	suurin	geomatiikan	opiskelijoiden	tapahtuma,	
joka	 järjestetään	joka	vuosi	eri	maassa.	Osallistujia	oli	150	
ympäri	maailmaa	ja	tapahtuman	järjestelyt	onnistuivat	erin-
omaisesti.	 Suomenlinnan	 maisemat,	 soppatykki,	 mämmi-
maistelu	 ja	käsintehdyt	karjalanpiirakat	painuivat	varmasti	
monen	matkaajan	mieleen.	2015	järjestettiin	myös	kaikkien	
aikojen	hallitussitsit,	 jotka	 järjestetään	vain	viiden	vuoden	
välein	 kaikille	 vanhoille	hallituslaisille.	 Paikalle	 saapui	 run-
saasti	vanhoja	mittareita	ja	vanhat	sitsilaulut	raikasivat	läpi	
yön.

Huhujen	mukaan	Maanmittarikillan	 fuksit	 osallistuivat	 en-
simmäistä	kertaa	ikinä	Otatarhan	ajoihin	omalla	ajokillaan.	
Paikalla	oli	paljon	mittareita	kannustamassa.	Aktiivisuus	nä-
kyi	myös	PuoliPitkällä,	jossa	jälleen	kerran	oli	erinomainen	

meininki	 ja	päällimmäiseksi	 jäi	mieleen	Tuurin	Kyläkaupan	
yritysvierailu.	Liivit	olivat	tietysti	kovassa	käytössä	koko	mat-
kan.

Vuoden	 oudoimpiin	 tapahtumiin	 lukeutui	 soitto	 poliisilta	
liittyen	 Maanmittarikillan	 löytyneeseen	 aseeseen.	 Emme	
edes	tienneet,	että	killalla	on	joskus	kauan	sitten	ollut	asei-
ta,	mutta	ilmeisesti	metsästys	on	ollut	silloin	killan	yhteinen	
harrastus.	 Lopulta	 päädyttiin	 siihen,	 että	Maanmittarikilta	
lahjoittaa	nämä	aseet	Teekkarimuseolle.

Vuosi	2015	muistetaan	myös	siitä,	että	kiltis	muutti	jälleen	
kerran.	Tällä	kertaa	päästiin	pois	Gentin	ankeudesta	ja	pääs-
tiin	 takaisin	Otaniemen	sykkivään	 sydämeen.	Kvarkin	kiltis	
oli	pieni,	mutta	vapaaehtoisten	voimin	sisustimme	sen	mu-
kavaksi	 ja	 yrityssuhdemestari	 hankki	meille	 koko	 vuodeksi	
ilmaiset	 kahvit.	 Kiltiksellä	 hengailun	 suosio	 kasvoi	 suuresti	
uuden	kiltiksen	myötä.	Myös	uusia	kiltis	perinteitä	muodos-
tettiin	ja	hitiksi	muodostui	esimerkiksi	perjantaipulloarvon-
ta	aka	PePu.	

Aktiivisen	vuoden	lopuksi	toimijoita	haluttiin	palkita	hienol-
la	toimarihärpäkkeellä	ja	siten	suunniteltiin	MK-kangaskas-
si.	Ne	olivat	hienoin	toimarihärpäke	ikinä	ja	ne	ovat	monil-
la	 edelleenkin	 käytössä.	 Oli	 ilo	 toimia	Maanmittarikillassa	

vuonna	2015	ja	vuodesta	jäi	mitä	parhaimmat	muistot!

Teksti:	Ella	Sperling,	puheenjohtaja	2015
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Vuoteen	 2016	 lähdettiin	 mielenkiintoisista	 asemista:	 Ella	
“Rouva	 Puheenjohtaja”	 Sperlingin	 dynastia	 oli	 päättynyt,	
ja	elettiin	keskellä	Tukkimiesten	 ja	Puumien	valtataistelua.	
Hallitukseen	 oli	 juuri	 valittu	 joukko	 lupaavia	 nuoria,	 jotka	
vielä	tuolloin	puhkuivat	intoa,	ja	jotka	urheasti	lähtivät	pää	
märkänä	painimaan	edessä	siintävien	tehtävien	ja	haastei-
den	parissa.	

Vuoden	 2016	 alussa	 hallituksen	 kantaviksi	 teemoiksi	 ase-
tettiin	 killan	 brändin	 ja	 identiteetin	 vahvistaminen	 yrityk-
sien	ja	sidosryhmien	keskuudessa.	Uudet	maisteriohjelmat	
starttasivat	syksyllä	2016,	joiden	osalta	tavoitteeksi	asetet-
tiin	 proaktiivinen	 yhteistyö	 korkeakoulun	 kanssa	 kurssien	
kehittämisen	merkeissä.	Tavoitteeksi	otettiin	myös	päivittää	
killan	säännöt	ja	ohjesäännöt	vastaamaan	nykytilaa.	Näiden	
lisäksi	pyrittiin	panostamaan	tapahtumien	markkinointiin	ja	
niiden	kehittämiseen	sekä	jäsenistön	aktiivisuuden	kohotta-
miseen.	

Vuodesta	 2016	 painui	 mieleen	 useita	 iloa	 täynnä	 olleita	
hetkiä;	killalle	valittiin	uusi	Oltermanni,	professori	Market-
ta	Kyttä,	115.	Kevätpäiväntasauksessa	uudeksi	 kunniajäse-
neksi	 kruunattiin	 professori	 Arvo	 Vitikainen	 sekä	 kultaiset	
ansiomerkit	ojennettiin	oikeutetusti	Eppu	Pesoselle	ja	Anni	
Kontturille.	Joku	voisi	pitää	ilon	hetkenä	myös	Gentin	hau-
tajaisia	(Kehä	I:n	varrella	sijainnut	laitoksemme,	kiitos	2012	
-	2017).	Tavoitteeksi	asetetut	sääntöuudistusten	nuijimiset	
saatiin	myös	maaliin,	ja	itseasiassa	sääntöjä	päivitettiin	vielä	
toisenkin	kerran	syksyllä.	Tuolloin	lanseerattiin	muun	muas-
sa	killan	uusi	kunnianosoitus:	hopeinen	ansiomerkki.	Tämä	
mahdollisti	 allekirjoittaneellekin	 mahdollisuuden	 saada	
joskus	hieman	rautaa	rintaan.	Noheva	hallitus	järjesti	syys-
kaudella	myös	kehitysworkshopin	Prahassa,	 joka	oli	 kaikin	
puolin	erittäin	onnistunut	reissu.
     

Tapahtumia	 onnistuttiin	 myös	 kehittämään	 ja	 vuoden	
aikana	tarjoiltiin	kiltalaisille	runsaasti	edullista	mutta	oh-
jelmantäyteistä	aktiviteettiä	-	oli	kyse	sitten	yritys-,	kult-
tuuri-,	 sitsi-	 tai	opintotapahtumista.	Uusina	 tapahtumi-
na	 lanseerattiin	mm.	vuosijuhlaviikolla	 järjestetty	killan	
beer	pong	–turnaus,	jonka	voittajille	luovutettiin	haluttu	
ja	 kadehdittu	 Gentti-malja.	 Gentti-malja	 on	 sittemmin	
ollut	käytännössä	Tukkimiesten	hallussa.	

Vuosi	2016	oli	myös	pilotoinnin	vuosi:	hallituksen	joka-
päiväistä	toimintaa	pyrittiin	kehittämään	muun	muassa	
virtuaalisen	 työnohjauksen	 avulla,	 joka	 todettiin	 ihan	
näppäräksi	työkaluksi.	Tänä	vuonna	pilotoitiin	myös	en-
simmäistä	kertaa	Master’s	Student	Captainin	virka,	jossa	
kapteenin	 natsoja	 hihassaan	 piti	 kunniakkaasti	 Heikki	
Salko.	Myös	 yritys-	 ja	 järjestöyhteistyö	 kukoisti	 jälleen.	
Asemamme	 keskipisteessä	 avasi	 killalle	 uusia	 mahdol-
lisuuksia	 eri	 alojen	 yhteistyökumppaneiden	 valjastami-
sessa.	 Yhteistyö	 Suomen	 Rakennusinsinöörien	 Liiton	
(RIL)	 kanssa	 kasvoi	 korkoa,	 joka	 näkyi	 muun	 muassa	
sponsoroinnissa	 ja	 yhteistyön	 kasvamisessa.	 Maanmit-
tausinsinöörien	liiton	(MIL)	kanssa	solmittiin	ensimmäi-
nen	kirjalinnen	yhteistyösopimus.	

Killan	positiivisen	EBITDA:n	 ja	 terveellä	pohjalla	olevan	
taseen	ansiosta	oli	mahdollista	toteuttaa	useita	erilaisia	
investointeja,	 joilla	 lisättiin	 jäsenten	 mukavuutta	 sekä	
silloin	 että	 tulevaisuudessa.	 Vuoden	 aikana	 hankittiin	
mm.	 uusi	 musiikkisoitin,	 taskuun	 mahtuva	 ja	 helposti	
hukattava	videoprojektori,	kovalevy	killan	kuvia	varten,	
erityisen	komia	beer	pong	-pöytä	sekä	vuosijuhlia	varten	
ripakopallinen	 taskumatteja	 Maanmittarikillan	 logolla	
varustettuna.	

2016
Teksti:	Olli	Peltomäki,	puheenjohtaja	2016
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2017
Vuoden	alusta	alkaen	otimme	tavoitteeksemme	tarkastella	
kriittisesti	 killan	 toimintaa	 ja	 pohtia	 miten	 sitä	 olisi	 mah-
dollista	 kehittää	 entistä	 paremmaksi.	 Päätavoitteena	 oli,	
että	killan	toimintaan	kehitettäisiin	niin,	että	yhä	suurempi	
joukko	opiskelijoista	 innostuisi	tulemaan	mukaan	ja	tuntisi	
itsensä	tervetulleeksi.

Erityisesti	tapahtumien	kehittämiseen	käytettiin	vuoden	ai-
kana	paljon	energiaa,	 koska	ne	olivat	 killan	 toiminnan	nä-
kyvin	ja	työllistävin	osa.	Tavoitteena	oli,	että	tekijöiden	aika	
ja	energia	tulisi	käytettyä	oikeanlaisiin	ja	suosittuihin	tapah-
tumiin.	 Tämän	 pohdinnan	myötä	monia	 tapahtumia	 kehi-
tettiin,	muun	muassa	Mittarijäynää	muokattiin,	Syyspäivän	
täräys	 ja	 Perinnesitsit	 yhdistettiin,	 Olutkellarista	 luovuttiin	
ja	Yritysbrunssi	 järjestettiin	ensimmäistä	kertaa	uutena	ta-
pahtumana.	

Tämän	 lisäksi	 killan	 toimintaa	 pyrittiin	 kehittämään	 myös	

erilaisten	 kehitysprojektien	 kautta,	 joista	 vastasivat	 eri-
laiset,	 erikseen	 perustetut,	 työryhmät.	 Työryhmiin	 pystyi	
lähtemään	mukaan	kuka	tahansa,	joka	mahdollisti	kaikkien	
kiltalaisten	 osallistumisen	 toiminnan	 suunnitteluun	 ja	 to-
teuttamiseen,	mutta	myös	helpotti	hallituksen	työkuormaa.	
Näin	myös	perustettiin	killan	ensimmäinen	Hyvinvointityö-
ryhmä,	 joka	 selvitti	 tasa-arvon,	 viihtymisen	 ja	 suvaitsevai-
suuden	tilannetta	killan	toiminnassa	ja	opinnoissa.	Työryh-
mä	laati	selvitystyönsä	perusteella	raportin	killan	tilasta	 ja	
suositelluista	parannustoimenpiteistä.	

Samankaltaisesti	kiltistyöryhmä	suunnitteli,	 remontoi	 ja	si-
susti	uuden	kiltahuoneen	kahdesta	vanhasta	kiltahuonees-
ta	 Kvarkista	 ja	 Gentistä	 luovuttaessa.	 Samaan	 aikaan	 kilta	
muutti	 sen	 tämän	 hetkiseen	 sijaintiinsa	 Konetalolle	 ja	 sai	
nimekseen	Monttu.	 Samassa	 yhteydessä	uudelle	 kiltahuo-
neelle	rakennettiin	uusi	baaritiski.	Laulukirjatyöryhmä	alkoi	
puolestaan	vuoden	 loppupuolella	valmistelemaan	 laulukir-
jasta	uutta	painosta,	kun	edellinen	oli	 loppumaan	päin.	Li-
säksi	UVP-työryhmä	järjesti	kesällä	killan	ensimmäisen	(tai	
ainakin	 pitkään	 aikaan	 ensimmäisen)	 Ulkomaan	 Pitkän	 eli	
kavereiden	 kesken	UVP:n,	 joka	 suuntautui	Unkariin	 ja	 Itä-
valtaan.	Syksymmällä	UVP2018-matkatiimi	alkoi	suunnitte-
lemaan	seuraavan	vuoden	matkaa.

Edellä	 mainitun	 lisäksi	 hallitus	 teki	 vuoden	 lopussa	 sään-
tömuutoksen,	 jossa	 hallitukseen	 lisättiin	 uusi	 hallituksen	
jäsen:	tiedottaja.	Sihteerin	virka	koettiin	työlääksi,	koska	se	
sisälsi	niin	sihteerin	kuin	tiedottajan	vastuut,	minkä	vuoksi	
tiedottajan	 virka	 palautettiin	 jälleen	 omaksi	 hallitusvirak-
seen.	 Samassa	 yhteydessä	 sihteerin	 virka	muutettiin	 vara-
puheenjohtajan	viraksi.	Uudistuksen	tavoite	oli	työmäärien	
tasapainottaminen.	 Varapuheenjohtajan	 suunniteltiin	 vas-
taavan	niin	 sihteerin	 tehtävistä,	 kuin	myös	 toimimaan	pu-
heenjohtajan	tukena	ja	ottamaan	suurempi	vastuu	hallituk-
sen	yleisistä	tehtävistä.

Kaiken	 kaikkiaan	 vuonna	 2017	 tehtiin	 valtavasti	 kehitys-
työtä,	minkä	 vuoksi	 uskon,	 että	 killan	 toiminta	oli	 vuoden	
jälkeen	taas	aavistuksen	parempaa.	Kuitenkin,	kun	muiste-
len	tuota	vuotta,	mieleenpainuvimmat	asiat	 liittyvät	niihin	
ihmisiin,	 joiden	kanssa	toimintaa	tehtiin	 ja	vuotta	koettiin.	
Lukuisat	ihmiset,	jotka	toimivat	hallituksessa,	toimareina	tai	
erilaisissa	työryhmissä	ja	tekivät	kaikki	valtavasti	töitä	killan	
eteen.	Vuoden	aikana	tehtiin	paljon	uskomattomia	ja	mah-
tavia	 asioita,	mutta	 sitäkin	 enemmän	 kaikenlaista	 tyhmää	
ja	 hullua.	Mitään	 en	 olisi	 kuitenkaan	 tehnyt	 toisin	 ja	 olen	
onnellinen,	että	sain	kokea	sen	hullun	vuoden	kaikkien	mah-

tavien	ihmisten	kanssa,	jotka	olivat	silloin	mukana.

Teksti:	Pinja	Raitanen,	puheenjohtaja	2017
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2018
Vuoden	2018	kantavaksi	teemaksi	voidaan	nostaa	ta-
sa-arvo,	jota	ajettiin	eteenpäin,	ei	pelkästään	Maan-
mittarikillassa	 vaan	 koko	 Aalto-yhteisössä.	 Kiltaa	 ja	
killan	 toimintaa	kehitettiin	vuoden	2017	tehdyn	hy-
vinvointikyselyn	 tulosten	 perusteella.	 Tapahtumat	
pyrittiin	 järjestämään	 niin,	 että	 niihin	 olisi	 matala	
kynnys	osallistua	ja	ne	olisivat	kaikille	sopivia.	Killan	
laulukulttuuria	päätettiin	myös	päivittää	ja	jättää	ny-
kyään	epäsopiviksi	luettavat	laulut	historiaan.	Vuon-
na	2018	killan	hallitus	oli	12-henkinen,	kun	sihteerin	
virka	 oli	 jaettu	 varapuheenjohtajan	 ja	 tiedottajan	
virkaan.	Vuoden	aikana	näille	viroille	pyrittiin	 löytä-
mään omat paikkansa hallituksessa ja muovaamaan 
pestien	 vastuualueet	 ja	 työmäärä	 sopiviksi.	 Lisäksi	
Aalto-yliopiston	pääsykoeuudistuksen	myötä	hallitus	
pohti	tapoja	parantaa	killan	näkyvyyttä	etenkin	luki-
olaisille.	Killalle	päätettiin	perustaa	uudet	toimihen-
kilövirat:	abivastaava	ja	abulaiset.

Vuonna	 2018	 killalle	 tilattiin	 uudet	 laulukirjat,	 jota	
kiltalaisista	 koottu	 laulukirjatyöryhmä	 oli	 työstänyt	
jo	vuoden	2017	lopusta.	Uudet	laulukirjat	julkaistiin	
kiltalaisille	 syksyllä	 järjestetyssä	 Syyspäivän	 täräyk-
sessä.	Mieleenpainuvimpina	 asioina	 vuodelta	 jäikin	

laulukirjojen	 jatkuva	 uudelleen	 tilaaminen	 ja	 niistä	
reklamoiminen,	sillä	toimittajan	kanssa	oli	vaikeuksia	
saada	laulukirjoihin	teekkarielämää	kestävää	folioin-
tia.	Tästä	syystä	kiltahuoneella	oli	ajoittain	kasapäin	
laulukirjoja,	ja	hallitus	koitti	pysyä	kärryillä	siitä,	mikä	
niistä	oli	viallinen	 ja	mikä	ei.	Tämän	 lisäksi	 jokainen	
hallituslainen	varmasti	oppi	ALVien	laskemisen	tärke-
yden.	Laulukirjat	eivät	olleet	ainut	vuoden	uusi	asia,	
sillä	vuoden	alussa	kiltikselle	Monttuun,	saatiin	vih-
doin	myös	toimiva	baaritiski,	jota	baaritiskityöryhmä	
ahkerasti	työsti	välillä	jopa	yötä	myöten.

Syksyllä	 2018	 Maanmittarikilta	 järjesti	 yhdessä	 Po-
ligonin	 ja	 Rakennusinsinöörikillan	 kanssa	 Nordiskt	
Möten	 Suomessa.	 Pienistä	 loppuhetken	 järjestely-
paniikeista	huolimatta	tanskalaiset	ja	norjalaiset	vie-
raat	 saatiin	majoitettua	 Teekkarikylään.	 Vuosi	 2018	
oli	myös	juhlavuosi,	sillä	killan	oma	lehti	Geometres	
täytti	 50	 vuotta.	 Tätä	 juhlistaakseen	 killalle	 tilattiin	
omaa	Geometres-olutta,	 jota	 taitaa	edelleen	 löytyä	
killan	 varastosta	 sekä	 järjestettiin	 G50-puistojuhlat	
killan	 takapihalla.	 Tämän	 lisäksi	 järjestettiin	 paljon	
perinteisiä	tapahtumia	kiltalaisten	iloksi.	

Teksti:	Meri	Ahokas,	puheenjohtaja	2018
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2019
2019	oli	toiminnantäyteinen	vuosi	ja	vuoden	aikana	kiltalai-
sille	 järjestettiinkin	 yli	 50	 tapahtumaa.	Hallituksen	 jäsenet	
olivat	 hyvin	 oma-aloitteisia	 sekä	 innokkaita	 kehittämään	
kiltaa	 eteenpäin,	 mikä	 näkyi	 heti	 alusta	 alkaen	 mm.	 ta-
pahtumien	parantamisena,	 kiltahuoneen	uudistamisena	 ja	
viestintäkanavien	kehittämisenä.	Uuden		Telegramin	viestin-
täkanavan	johdosta	tärkeät	asiat	ja	tapahtumat	saatiin	nos-
tettua	uudella	tavalla	kaikenlaisten	kissan	ristiäisten	seasta	
esille,	 ja	 kanavan	 käyttö	 lähti	 yllättävän	 sujuvasti	 käyntiin.	
Sinne	 saatiinkin	 joukko	 seuraajia	 varsin	 lyhyessä	 ajassa.	
Myös	ensimmäinen	abivastaava	aloitti	toimihenkilönä	killas-
sa	kahdeksan	abulaisensa	kanssa.	Toimintaa	oli	paikoin	han-
kalaa	käynnistää	lähes	tyhjästä,	mutta	homma	lähti	ainakin	
ajatustasolla	hyvin	liikkeelle.

Yksi	 mieleenpainuvimmista	 asioista	 vuodelta	 oli	 monelle	
hallituslaiselle	varmasti	vuosijuhlaviikko.	Viikolla	pääsimme	
tekemään kiltalaisten kanssa kaikkea hauskaa ja kiva viikko 
päättyi	kauniisiin	vuosijuhliin,	jossa	käärmetanssijan	esiinty-
minen	oli		jännittävä	ja	ainutlaatuinen	kokemus.	Myös	wap-
pu	ja	sen	odottaminen	olivat	meille	merkittävää	ja	kiireistä	
aikaa	järjestäessämme	useita	tapahtumia	wappuviikon	aika-
na.	Hyvä	ja	rento	fiilis	paistoi	sekä	kiltalaisista	että	hallitus-
laisista.	Myös	fuksien	vuodesta	vuoteen	kasvava	aktiivisuus	
ja	erityisesti	heidän	mahtava		osanottajamäärä	killan	PP:llä	
jäi	hallitusvuodelta	mieleen.	

Vuoden	aikana	yksi	tärkeä	kehitystavoitteemme	oli	hallitus-

toiminnan	 läpinäkyvyyden	 	 lisääminen	 ja	 tätä	 onnistuim-
mekin	 kehittämään	 mm.	 kokousten	 sekä	 siellä	 tehtyjen	
päätösten	tiedottamisessa.	Myös	hallituslaisten	kuulumisia	
alettiin	kirjoittamaan	kiltalaisten	pyynnöstä	viikkotiedottei-
den	yhteyteen.	Onhan	hallituslaisten	 jaksaminen	 ja	hyvin-
vointi	 myös	 kiltalaisille	 tärkeää	 sen	 heijastaessa	 suoraan	
koko	kiltamme	vointiin.

Pyrimme	 vuoden	 aikana	 myös	 kehittämään	 kiltahuonetta	
viihtyisämmäksi	 muuttamalla	 sen	 järjestystä	 sekä	 hankki-
malla	sinne	tiskikoneen,	uuden	PlayStationin	ja	kaksi	uutta	
sohvaa.	Uudet	hankinnat	pääsivät	 samantien	kovaan	käyt-
töön	ja	mm.	innokkaimmat	pelaajat	olivatkin	kuluttamassa	
sohvia	heti	aamusta	iltaan.	Läpinäkyvyyden	ja	kiltahuoneen	
kehittämisen	avulla	pyrimme	myös	luomaan	hallitustoimin-
nasta	 myönteisempää	 ja	 houkuttelevampaa	 kuvaa	 näyt-
tämällä	kiltalaisille,	että	meillä	 ihan	oikeasti	on	hauskaa	 ja	
hallitushommat	 ovat	 kivoja.	 Samalla	 pyrimme	 olemaan	
helposti	lähestyttäviä,	jotta	kiltalaisten	kynnys	tulla	juttele-
maan	hallituslaisten	kanssa	olisi	pienempi.	Näihin	 teemoi-
hin	keskittymisen	avulla	uskoimme,	että	killan	tulevissa	vaa-
leissa	olisi	enemmän	kilpailua	viroista,	kun	saisimme	luotua	
vielä	houkuttelevamman	kuvan	killan	hallitustoiminnasta.	

2019	oli	kaiken	kaikkiaan	hieno	vuosi.	Hallituslaisilla	oli	pää-
osin kivaa ja vanhempien mouhojen huutelua ei enää paljoa 
kuulunut.	Hallitus	jäi	varsin	hyviin	käsiin,	kun	vuosi	vaihtui	ja	
kaikilla	oli	ilo	luovuttaa	virkansa	jatkajalleen.	

Teksti:	Veera	Lehto,	puheenjohtaja	2019
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2020
Vuosi	alkoi	suurella	 innolla	uuden	hallituksen	kanssa.	Viik-
koa	ennen	119.	Kevätpäiväntasausta,	saimme	suosituksen,	
ettei	 suuria	 tapahtumia	 tulisi	 järjestää.	 Eipä	 siinä	mitään,	
hei	 hei	 vujut.	 Pian	 tämän	 jälkeen	 kampukselle	 ei	 saanut	
mennä,	 eikä	 ketään	 nähdä.	Olimme	tilanteessa,	 jossa	 ku-
kaan	 ei	 aikaisemmin	 ole	 ollut.	 Vuoden	 tavoitteenani	 oli	
kasvattaa	 yhteisöllisyyttä	 ja	 yhteenkuuluvuutta,	mutta	nyt	
emme	saaneet	edes	nähdä	toisiamme.

Edessä	oli	etä-Wappu.	Että	mikä?	No	niinpä.	Keväällä	 jou-
duimme	 lyömään	 akateemiset	 päämme	 yhteen	 ja	mietti-
mään,	miten	järjestää	etätapahtumia.	Ja	jos	tässä	vaiheessa	
sana	 “etä”	 alkaa	 etomaan,	 niin	 koittakaa	 kestää	mukana.	
Kaiken	oli	siirryttävä	“etäksi”.	Tässä	vaiheessa	oli	hyvä	tse-
kata	kotikoneillaan	etäilevien	otusten	(aka	tietokiltalaisten)	
menoa.	 Rakensimme	 biteistä	 kiltahuoneen	 Discordiin	 ja	
tulos	oli	oletettu.	Vierailijoita	oli	hyvin	vähän.	Saimme	kui-
tenkin	 seurata	esimerkiksi	 Julkun	 julkaisua	 ja	 fuksispekse-
jä	striimeillä	-	kuten	moni	on	tehnyt	jo	aiemmin	-	yhdessä	
etäillen.

Zoom	zoom	täältä	 tulee	Zoom.	Hallituksen	kokoukset	 siir-

tyivät	Zoomiin,	 jossa	osasimme	myös	vetää	minuuttikaljaa	
(ei	 siis	 kokouksessa	 vaan	 erikseen).	 “Kuulunks	mä?”	 alkoi	
vakiinnuttamaan	 asemaansa	uutena	 tervehdyksenä.	 Sulje-
tun	kameran	taakse	moni	hallituslainen	pääsi	piiloutumaan	
hiipivää	alkoholismiaan,	jota	pääsee	kuitenkin	seuraamaan	
pöykkyjen	 kuulumiskierroksilta.	 Allekirjoittanut	 kuitenkin	
luulee oppineensa jokusen asian etäkokousten pitämisestä 
ja	on	tästä	ehkä	tulevaisuudessa	hyvinkin	kiitollinen.

Kesällä	 koronatilanne	näytti	kuitenkin	helpottavan,	 ja	 kilta	
pääsi	pitämään	kesäpäivänsä	AK:n	Majalla.	Lähdimme	myös	
Prodekon	 innoittamana	 järjestämään	 jonkin	 sortin	 “Wap-
pusimulaattoria”	 juuri	 ennen	 orientaatioviikkoa.	 Saimme	
siis	järjestettyä	muutaman	keväällä	peruuntuneen	tapahtu-
man:	raksalaisten	 järjestämät	takapihabileet,	killan	BP-tur-
nauksen	ja	wappupiknikin	Otarannassa.	Kesällä	hallitus	sai	
myös	poliisilta	mailia	liittyen	killan	historialliseen	aseeseen.

Saimme	 2020	 myös	 huiman	 määrän	 innokkaita	 fukseja.	
MAIK-varaslähtö	 sai	 ennätyksiä	 ja	 koronarajoja	 rikkovan	
osallistujamäärän.	Syksyllä	hommat	taas	tiukkenivat.	Tapah-
tumia	ei	saanut	enää	järjestää	sisätiloissa.	Ulkohommia	oli	

siis	 luvassa.	Kilta	ei	ole	varmaan	 ikinä	kokenut	yhtä	paljon	
innokkaita	 osallistujia	 loka-marraskuisissa	 pihaleikeissä,	
telttailuretkellä	tai	sateisella	iltanuotiolla.

Koronasta	 huolimatta	 innokkuus	 killan	 vaaleissa	 oli	 lähes	
ennenkuulumatonta.	 Etävaalit	 sujuivat	 ennakoitua	 parem-
min,	 ja	olimme	valmiit	 noin	neljässä	 ja	puolessa	 tunnissa.	
Äänestykset	olivat	tiukat,	ja	ehkä	jännittävin	hetki	oli	Apu-IE	
arpajaisissa,	joissa	yli	20	innokkaan	hakijan	joukosta	valittiin	
kahdeksan.

Nyt	 tätä	 kirjoitellessani	 on	marraskuun	 viimeinen	päivä	 ja	
koronarajoitukset	 ovat	 kiristyneet	 entisestään	 eikä	 ketään	
ilmeisesti	 saa	 tavata	 laillisesti.	 Loppuvuoden	 tavoitteena	
kuitenkin	on	vielä	vaihtaa	vastuu	etäpikkujouluissa	sekä	jär-
jestää	etähallitusvaihto.	Rustailen	myös	hallituksen	kanssa	
hallitustestamenttiä	tuleville	vuosille	ja	toivonkin,	että	koke-
mistamme	vastoinkäymisistämme	on	jotain	hyötyä	seuraa-
ville	Maanmittarikillan	hallituksille	ja	he	voivat	ottaa	oppia	

virheistämme	ja	viisauksistamme!

Teksti:	Lotta	Kuisma,	puheenjohtaja	2020
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MUUTOKSET

Ennen kaikki oli... Miten ennen kaikki 
olikaan ja mitä muutoksia vuosien 
aikana onkaan tapahtunut? 

Näkyvin yksi�äinen
muutos on Väre, joka
valmistui vuonna 2018
keskelle kaikkea. Uusien �lojen
myötä Aalto-yliopiston opetus oli
lopultakin mahdollista keski�ää
fyysises� yhdelle kampukselle. Tämän
kaikkia vaikutuksia opiskelijayhteisöön ei
varmas� ole vielä koe�u. Myös A Blocin kaupalliset
palvelut ovat huikea parannus verra�una en�seen
klaustrofobiseen Alepaan, jossa kassajono saa�oi kiertää koko
myymälän ympäri. Nykyisin Otaniemestä löytyy jopa oma Alko.

Kampus on ollut yhtä työmaata koko
vuosikymmenen, kun lähes jokainen
rakennus on vuorollaan remontoitu

uuteen uskoon, osa uudelle nimellekin.
Pääla�asta on tullut Kandidaa�keskus ja
kirjastosta Harald Herlin -oppimiskeskus.

Osansa on saanut myös Dipoli, jonka AYY myi
yliopistolle 2014. Nyt siellä sijaitsee mm.

rehtorin toimisto. Kauppasopimukseen
sisältyi ehto, jonka nojalla Wappua voidaan
jatkossakin juhlistaa Dipolin salissa. Samalla

kun yliopisto on järjestellyt �lojaan uusiksi, MK:n
kiltahuone on seurannut alan opetusta ja sijainnut

vuosikymmenen aikana perä� neljässä eri osoi�eessa.
Viimeisin näistä on Otakaari 4:n Mon�u.

Otaniemeen on alustavas� suunniteltu jopa
tuhansia uusia opiskelija-asuntoja, jotka tulisivat
kovaan tarpeeseen. Niistä ei ole vielä toteutunut
kuin kourallinen. Monet Teekkarikylän vanhoista

taloista on kuitenkin peruskorja�u vastaamaan
paremmin ajan muu�uneisiin tarpeisiin, vaikkei

julkisivuihin sovikaan juuri kajota.

Otaniemi on kokenut 2010-luvun aikana useita suuria muutoksia.
Ohessa on lista�u niistä muutamia.

Länsimetro ava�in liikenteelle monien viivästysten jälkeen marraskuussa 2017.
Pian tämän jälkeen bussilinjasto uusi�in, ja legendaarinen 102 lakkasi
kulje�amasta teekkareita Kampin ja Otaniemen välillä. Jokeribussien väri on
vaihtunut sinivihreästä oranssiksi, eikä 550 ole enää ainoa
runkolinja. Pian sen korvaa Raide-Jokeri. Otaniemestä on
muodostunut vilkas vaihtopaikka. Paikallista liikkumista taas
palvelevat mm. kaupunkipyörät. Autoliikenteen rei�t ovat
tosin mutkistuneet, kun katuja on jäänyt osin
pysyväs�kin työmaiden alle.

M
M
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Pohjakar�a © OpenStreetMap contributorsN
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Kiltahuone on paikka, jonne mennään luentojen välissä hengaamaan, pitämään 
etkoja, pelaamaan playstationia, juomaan kahvia ja joskus jopa tekemään kou-
lutehtäviä. Se on kuin kotipesä josta välillä lähdetään ja jälleen tullaan takaisin. 
Vuosikymmeneen on mahtunut yhteensä 3 kiltismuuttoa ja 4 postiosoitetta.

M-Osaston huone M129
Päärakennuksessa	osoitteessa	Otakaari	1	M-osastolla	sijaitsi	
Maanmittarikillan	 kiltahuone	M129	 heti	miesten	 vessojen	
vieressä.	 Käytävältä	 ei	 pystynyt	 olemaan	 huomaamatta	
Maanmittarikillan	 koristeltua	 ja	 kutsuvaa	 ovea.	 Kiltikselle	
oli	 rakennettu	 perinteinen	 baaritiski,	 johon	 oli	 asennettu	
hieno	 Maanmittarikillan	 oma	 olutkahva.	 Vuosien	 varrella	
“tärkeää”	tavaraa	oli	kertynyt	huomattavasti	kiltahuoneelle,	
mutta	muuton	koittaessa	jouduttiin	tavaroita	karsimaan.

KILTAHUONEET

Gentti, Innopoli 3D (v. 2011-2017)
Syksyllä	2011,	ennen	fuksien	saapumista	Otaniemeen,	koitti	
muutto	 kilometrin	 päähän	Genttiin	 (tarkempana	 osoittee-
na	 Innopoli	 3D),	mikä	 aiheutti	paljon	 tunteita	 kiltalaisissa.	
Kiltiksen	käyttöaste	romahti,	kun	kandin	peruskurssit	järjes-
tettiin	 edelleen	 päärakennuksessa	 osoitteessa	 Otakaari	 1,	
mutta	vanhemmat	opiskelijat	 joutuivat	 taivaltamaan	 luen-
noille	kauas	Genttiin.	Kiltahuoneen	koko	oli	arviolta	20	m2,	
minne	mahtui	juuri	ja	juuri	sohva,	sohvapöytä,	nojatuoli	ja	
kirjahylly.	 Muutaman	 vuoden	 jälkeen	 killan	 hallitus	 ryhtyi	
toimenpiteisiin,	 jotta	 kiltalaisille	 löytyisi	 oma	 vapaa-ajan	
paikka	paremmalta	sijainnilta.

Panoraamakuva M-lafkan kiltikseltä vuodelta 2008. Kuva: Anssi Krooks

Gentin kiltis vuonna 2013.

”Pistää älyttömästi vi-
tuttamaan nää saatanan 
Genttimatkat talvella. Pal-
lit on jäässä, liftaaminen 
ei onnistu ja TUASilla pu-
kumiehet osoittelee. Lisää 
tiloja lähempänä - En ala” 

Geometro 2014

Koonnut:	Laura	Strömberg
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Kvarkin kiltis vuonna 2014.

Ville Alasalmi nauttimassa kiltakahvien tarjoiluista 
Montun baaritiskin äärellä 2019.

Montun uusi sohva vuonna 2019.

Kvarkki, Otakaari 3 (v. 2014-2017)
Kesällä	 2014	 tapahtui	 vihdoin	 kauan	 odotettu:	 maan-
mittarikiltalaiset	 saivat	 uuden	 kiltahuoneen	 Kvark-
ki-rakennuksesta	 (Otakaari	 3).	 Sen	 yläkerrassa	 sijaitsi	
Sodexo-ravintola,	jonne	saattoi	kävellä	pelkillä	kiltistos-
suilla.	Uudella	kiltahuoneella	tilaakin	oli	 lähes	tuplaten	
verrattuna	 Genttiin,	 mutta	 edelleen	 rajallisesti	 aktiivi-
sille	 kiltalaisille.	 TTER:n	 tuella	 sekä	muilla	 sponsoreilla	
hankittiin	kiltahuoneelle	televisio	sekä	uusi	Moccamas-
ter-kahvinkeitin,	joka	varmistettiin	varkaiden	varalta.	

Koska	 opetusta	 järjestettiin	 edelleen	 Gentissä,	 myös	
siellä	 sijaitseva	 kiltahuone	 päätettiin	 vielä	 pitää.	 Kun	
Insinööritieteiden	 korkeakoulun	 opetus	 alkoi	 keskitty-
mään	Konelafkalle	(Otakaari	4),	tuli	koulun	puolelta	eh-
dotus	Maanmittarikillalle	sekä	Rakennusinsinöörikillalle	
uusista	kiltahuonetiloista	Konelafkalla,	missä	myös	Ko-
neinsinöörikillan	kiltahuone	sijaitsi.	

Konelafka, Otakaari 4 
(vuodesta 2017)
Vuoden	2016	lopussa	aloitettiin	suunnittelemaan	muut-
toa	Kvarkista.	Maanmittarikilta	sai	Konelafkan	alakerras-
ta	 vanhan	 talonmiehen	 asunnon	 ja	 seinänaapurikseen	
Rakennusinsinöörikillan.	 Yhteinen	 takapiha	 inspiroi	
kiltoja	 rakentamaan	myös	 yhteisen	 terassin.	 Tämän	 li-
säksi	 vanhoja	M129	 kiltisjuuria	 kunnioittaen	 rakennet-
tiin	myös	baaritiski,	 jonka	koristelu	kuvasi	 rakennettua	
ympäristöä.	Muuton	yhteydessä	uudistettiin	suurin	osa	
huonekaluista.	 Maanmittarikilta	 muutti	 uudelle	 kilta-
huoneelleen	virallisesti	9.3.2017.	Kiltahuone	sai	nimek-
seen	 “Monttu”.	 Myöhemmin	 lukuvuoden	 päättyessä	
luovuttiin	Gentin	kiltiksestä,	sillä	yliopiston	vuokrasopi-
mus	Technopoliksen	tiloista	päättyi	ja	loputkin	luennot	
siirrettiin	Konelafkalle.	

Äljöttelykilpailu
Äljöttelykilpailulla	on	myös	pitkät	perinteet	Maanmit-
tarikillan	 historiassa.	 Äljöttelykilpailu	 sijoittuu	 kilta-
huoneelle	 ja	mittelöinnissä	otetaan	mittaa	siitä,	kuka	
viettää	 eniten	 aikaa	 kiltahuoneella.	 Viime	 vuosikym-
mennen	 kiltahuonemuuttojen	 keskellä	 on	 havaittu	
eräillä	tekijöillä	olevan	merkitystä	äljöttelykilpailun	ta-
soon.	Ensinnäkin	kiltahuoneen	sijainti	suhteessa	ope-
tukseen	 ja	 ruokalaan	 sekä	 toisena	 vahvana	 tekijänä	
pelikonsolin	hankinta.

Syksyn	2014	äljöttelykilpailun	voittaja	Santeri	Kokkinen	
kuvaili	kiltistä	hyvänä	paikkana	juoda	kahvia,	jossa	sa-
malla	 syntyi	myös	porukassa	tieteellinen	 tutkimus	eli	
pakollinen	kandityö.	Eppu	Pesosta	sivusta	seurannee-
na	voi	todeta	myös	diplomityön	kirjoittamisen	luonnis-
tuvan	kiltisympäristössä,	mikä	toi	hänelle	äljöttelyme-
riittiä	vuonna	2016.	Kuitenkaan	kaikki	äljöttelymestarit	
eivät	ole	 tehneet	 tunnollisesti	kouluhommia	vaan	 jo-
tain	aivan	muuta.	Vuoden	2017	äljöttelyn	palkintopal-
lille	 nousi	 Janne	 Olin,	 jonka	 kintereillä	 olivat	 tiukalla	
loppukirillä	Olli	Erkkilä	ja	Tuomas	Lammi	viettäen	suu-
rimman	 osan	 kiltisajastaan	 pelaten	 NHL:ää	 pelikon-
solilla.	 Seuraavana	vuonna	tittelin	vei	 Juho	Pelkonen,	
joka	omien	sanojensa	mukaan	äljötteli	“Juomalla	kiltis-
kahvia,	 juttelemalla	muiden	 kiltalaisten	 kanssa,	 luke-
malla	Cosmopolitania	 ja	ajattelemalla	kouluhommien	
aloittamista”.	 	 Vuoden	 2019	 mestariksi	 taisteli	 Pinja	
Salo,	jonka	mielipuuhaa	oli	seurailla	kiltiksellä	kävijöitä	
ja	vaihtaa	kuulumisia,	tosin	välillä	aktiviteetit	lipsahti-
vat	hassujen	videoiden	katselemiseksi,	Geometresten	
lukemiseksi	tai	kahvin	lipittämiseksi.	Kiitos	kaikille	pa-
noksensa	äljöttelykisoihin	vuosien	varsilla	antaneille.
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FUKSIKASVATUS

sessä	 roolissa.	 Jokaisen	 tapahtuman	 luomiseen	 vaaditaan	
paljon	 taustatekijöitä	 ja	 yksinkertaisenkin	 tapahtuman	 jär-
jestäminen	 vaatii	 aikaa	 helposti	 useammaltakin	 henkilöltä	
–	oli	 sitten	kyseessä	 suunnittelu,	 valmistelu,	 itse	 järjestely	
tapahtuman	 aikana	 tai	 siivoaminen.	 Poikkitieteellisten	 ta-
pahtumien	määrä	on	kasvanut	vuosikymmenen	aikana,	sillä	
opiskelijoiden	 sisäänottomäärä	 on	 kannustanut	 tekemään	
aktiivista	yhteistyötä	muiden	kiltojen	kanssa.

Fukseja	 on	 aktivoitu	 killan	 toimintaan	 esimerkiksi	 haalari-
toimikunnan	 kautta.	 Killassa	 on	 pitkään	muodostettu	 fuk-
seista	haalaritoimikunta,	 joka	alan	yrityksiä	kontaktoimalla	
hankkii	haalareihin	sponsoreita.	Tätä	perinnettä	on	jatkettu	
vuosikymmenen	läpi	ja	toimintaan	on	otettu	entistä	enem-
män	mukaan	 killan	 yrityssuhdevastaavaa,	 joka	 on	 ottanut	
haalaritoimikunnan	 johtamisessa	 roolia.	 Haalarit	 on	 saa-
tu	 perinteisesti	 ennen	 haalarigaalaa	 ja	 Fuksicruisea	 -	 par-
haimmillaan	 haalarit	 on	 saatu	 PP:lle	 vuonna	 2014.	 Lisäksi	
perinteisesti	 jokainen	 vuosikurssi	 suunnittelee	 haalarin	
lahkeeseen	 vuosikurssia	 ilmentävän	 logon	 tai	 piirroksen,	
johon	lähes	jokainen	vuosikurssi	on	kirjannut	kaikkien	fuk-
sien	nimet.	Tutkintouudistuksen	seurauksena	killan	piirissä	
olleet	kaksi	kandiohjelmaa,	Kiinteistötalous	ja	Geomatiikka,	
poistuivat	 ja	 tilalle	 tuli	 Rakennettu	 ympäristö.	 Tutkintouu-

Fuksikasvatuksen	 tehtävä	 uusien	 opiskelijoiden	 tutustut-
tamisessa	 ja	 integroitumisessa	 teekkariyhteisöön	 ja	 teek-
kariuden	 saloihin	 on	 pysynyt	 keskiössä	 vuosikymmenten	
ajan.	 Fuksikasvatuksessa	 on	 pyritty	 siihen,	 että	 fukseille	
ensimmäinen opiskeluvuosi on unohtumaton kokemus, jos-
sa	 yhteisöllisyys	 ja	 yhteenkuuluvuuden	 tunne	 sekä	 kaiken	
hauskan	 yhdessä	 tekemisen	 mahdollistamat	 asiat	 luovat	
ainutlaatuisen	vuoden.

Fuksikasvatuksen	roolina	on	myös	toiminut	perinteiden	jat-
kaminen	 fuksitapahtumien	 ja	 -toiminnan	 muodossa	 sekä	
mittari-	ja	teekkari-identiteetin	syntyminen.	Monia	tapahtu-
mia,	 kuten	MJ,	on	 järjestetty	 samanmuotoisena	 tai	pienin	
viilauksin	vuodesta	toiseen.	Vuosikymmenen	aikana	syntyi	
myös	uusia	toimia	ja	tapahtumia,	kuten	Teekkarikulttuuri-	ja	
historiailta,	Viini-	 ja	 tapasilta	 sekä	ENGin	yhteinen	 fuksita-
pahtuma,	jonka	nimi	vaihtuu	vuosittain.	ENGin	fuksitapah-
tumaa	 on	 järjestetty	 vuosikymmenen	 alkupuoliskolta	 asti,	
ja	matkan	varrella	tapahtuman	nimenä	on	ollut	esimerkiksi	
ENGisvENGi	(2013	&	2014),	ENGscape	(2015),	AartENGmet-
sästys	(2016)	ja	HaamujENGi	(2017).	

Fuksikasvatuksessa	fuksikapteenin,	ISOvastaavan,	ISOhenki-
löiden	 ja	muun	hallituksen	 ajankäyttö	 ja	 panos	on	 keskei-

Koonnut: Netta Maijala 
Haastateltu: Eetu Kaskela ja Anni Kontturi
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distuksen	myötä	myös	 killan	haalarit	 kokivat	pienen	muo-
donmuutoksen,	 kun	 tutkintosuuntauksen	 ilmoittavasta	
hihasta	 luovuttiin.	 Ennen	 tutkintouudistusta	 kiinteistöta-
louden	opiskelijoilla	oli	viininpunainen	ja	geomatiikan	opis-
kelijoilla	metsänvihreä	hiha.	Vuodesta	2013	alkaen	kaikilla	
killan	opiskelijoilla	vasen	hiha	on	ollut	fuksianpunainen.

Muita	 perinteisiä	 fuksien	 vuosikurssitehtäviä	 on	 ollut	 fuk-
simatrikkelin	 teko	 -	 posteri,	 jossa	 on	 jokaisen	 halukkaan	
fuksin	kuva	 ja	nimi	sekä	muita	koristeita	näiden	ympärillä.	
Fuksimatrikkelit	ovat	koristaneet	kiltahuoneiden	seiniä	niin	
Gentissä,	 Kvarkissa	 kuin	 tällä	 hetkellä	 Montussa.	 Vuosi-
kymmenen	 puolesta	 välistä	 alkaen	 killan	 fuksit	 ovat	myös	
osallistuneet	ahkerasti	Otatarhan	ajoihin	ja	laskiaisriehaan.	
Fuksien	menestys	ajokkien	 rakentamisessa	 ja	ajokkien	po-
liittisessa	korrektiudessa	on	ollut	ensiluokkaista.	Mm.	vuon-
na	2016	Otatarhan	ajoissa	mittarifuksit	 ennustivat	Donald	
Trumpin	vaalivoittoa	ja	2017	samaisessa	tapahtumassa	kau-
histeltiin	Pohjois-Koreaa	ja	ajokkina	toimi	ydinohjus.

Viimeisen	 vuosikymmenen	 aikana	 Maanmittarikillan	 fuk-
sitoiminta	 on	 kehittynyt	 entisestään	 ja	 viime	 vuosina	 fuk-
sikapteeneilla	 ja	 muilla	 fuksikasvatukseen	 osallistuvilla	
tahoilla	 on	 voinut	 olla	 omia	 tavoitteita	 fuksikasvatukselle.	

Sanna Harju (os. Laine), Henri Heilala ja Laura Strömberg esittelevät erivärisiä 
haalarin hihojaan haalarigaalassa 2014.

Vuoden fuksit Laura Strömberg  -13, Netta Maijala  -15 ja Ville Alasalmi  -16 
ryhmäkuvassa wappuna 2017.
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Esimerkiksi	 Eetu	Kaskela	 (fuksikapteeni	 2019)	 tavoitteli	 al-
koholittoman	 toiminnan	 lisäämistä	 ja	 huomion	 siirtämistä	
myös	 hyvinvointiasioihin.	 Vielä	 2011	 Anni	 Kontturin	 toi-
miessa	 fuksikapteenina,	 ei	 fuksikasvatukselle	 ollut	 tapana	
asettaa	erityisiä	teemallisia	tavoitetta.	

Apustin	on	toiminut	vuosien	ajan	fuksien	ensimmäisenä	tie-
tolähteenä	kiltaan	ja	yliopistomaailmaan.	Apustimen	sisältö	
on	ollut	tiivis	tietopaketti	kaikesta	opintojen	aloittamiseen	
liittyvästä,	ja	siinä	on	esitelty	niin	killan	toimihenkilöt,	am-
mattiainekerhot,	 korkeakoulun	 toimittamaa	opintoihin	 liit-
tyvää	 materiaalia	 kuin	 MAIK-varaslähtö.	 Toteutustavat	 ja	
Apustimen	ilme	on	vuosien	aikana	vaihdellut,	mutta	sisältö	
on	pysynyt	edelleen	vahvasti	samana.	Fuksioppaan	toteut-
taminen	on	ollut	fuksikapteenin	itse	suunniteltavissa,	mutta	
viimeisen	10	vuoden	aikana	Apustin	on	rakennettu	prujaten	
edeltävää	versiota,	jonka	edeltäjältä	on	saanut,	mikä	onkin	
luonut	mukavaa	samankaltaisuutta	eri	vuosien	Apustimien	

välille.	Apustimella	on	tärkeä	rooli	saada	fuksi	innostumaan	
opiskelupaikasta, päästä tutustumaan jo ennakkoon teekka-
rikulttuuriin	 ja	 vähintään	 saamaan	 tutuksi	 oman	 fuksikap-
teeninsa	naaman.	Fuksikapteenin	naama	onkin	ollut	viime	
vuosina	Apustimessa	jopa	27	kertaa.

Sosiaalisen	median	murros	on	2010-luvulla	ollut	dramaattis-
ta	ja	sen	vaikutus	on	ulottunut	myös	fuksikasvatuksen	pariin.	
Anni	 Kontturin	 (fuksikapteeni	 2011)	muistoihin	 on	 jäänyt,	
kuinka	eräs	fuksi	oli	soittanut	Apustimen	ja	hyväksymiskir-
jeen	 saamisen	 jälkeen	 ja	ollut	 huolissaan	 kurssivalinnoista	
ja	opintojen	aloittamisesta.	Tuolloin	kaikilla	ei	vielä	ollut	äly-
puhelinta,	ja	siten	fuksitoiminnassa	viestintäkanavana	toimi	
sähköpostilista	 ja	 killan	 ilmoitustaulu.	 Vuonna	 2011	 killan	
muuttaessa	 Genttiin	 ei	 fyysista	 ilmoitustaulua	 kuitenkaan	
ollut.	Sähköpostilistan	lisäksi	tuli	myös	soiteltua	ja	lähetet-
tyä	tekstiviestejä	fukseille.	Sosiaalinen	media	on	mahdollis-
tanut	pikaviestinsovellusten	käytön	niin	fuksikasvatuksessa	

kuin	 killan	 toiminnassa.	 Tänä	 päivänä	 fukseille	 viestitään	
edelleen	 sähköpostilistan	 avulla,	 mutta	 uudet	 sosiaalisen	
median	kanavat	ovat	mahdollistaneet	uusien	viestintäkana-
vien	käyttöönoton.	Vuosikymmenen	puolessa	välissä	killan	
toiminnassa	kokeiltiin	Whatsappia,	mutta	sovelluksen	rajoi-
tukset	ryhmän	maksimikoosta	 (50	hlö)	 johtivat	Telegramin	
käyttöön	 ottamiseen.	 Telegramista	 on	muotoutunut	 killan	
ja	 teekkariyhteisön	 puolivirallinen	 viestintäsovellus,	 ja	 kil-
lan	 fuksivuosikurssille	 on	 luotu	 keskusteluryhmä,	 jossa	 on	
fuksit,	ISOhenkilöt	ja	muut	tärkeät	henkilöt,	kuten	hallitus.	
Tämän	lisäksi	vuonna	2019	Eetu	loi	ensimmäistä	kertaa	Tele-
gramiin	fukseille	keskusteluryhmän,	jossa	on	vain	fuksit	eikä	
ollenkaan	ulkopuolisia.	Fuksien	omasta	keskusteluryhmästä	
saatiin	positiivisia	kokemuksia,	sillä	se	mahdollisti	fukseille	
ns.	 tyhmien	 kysymysten	 kysymiselle	 helpon	 kanavan,	 sillä	
avoin	 keskusteluryhmä	 saattoi	 sisältää	 lähes	 100	 henkilöä	
nostaen	kynnystä	lähettää	sinne	viestejä.

Vuoden 2020 fukseja ja fuksikapteeni Aku Staff Otaniemen uuden 
Väre-rakennuksen portailla.

Fuksipeijaisten lähtölaukaus 2017 Narinkkatorilla Helsingissä. Kuvassa mittarifuksit 
maalailevat Wapun toivotus  -lakanaa muiden kiltojen kanssa.
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KANSAINVÄLISET OPISKELIJAT
Maanmittarikillan kansainväliseen toimintaan on ulkomailla vierailemisen 
ja matkustamisen sekä vaihto-opintojen lisäksi kuulunut myös niin sanot-
tu kotikansainvälistyminen Otaniemeen tulevien ulkomaisten opiskelijoiden 
kautta. Vaihto-opiskelijoita on aina tullut tasaisesti, mutta opinto-ohjelmi-
en muutosten myötä ja maisteriopintojen muuttuessa englanninkielisiksi on 
ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden määrä lisäänty-
nyt. Samalla myös uudet tulokkaat on yritetty huomioida killan toiminnassa 
paremmin. 

Killan kv-toimintaa kehittäneen Reeta Helinojan (os. Ojala) muistelua:

Muistoja Maanmittarikillan 
latvialaiselta vaihto-
opiskelijalta keväältä 2014:

“I	could	write	a	book	of	all	 the	things	 I	have	
experienced	during	my	Erasmus	here,	but	one	
thing	 I	must	 say	 –	 this	was	 the	best	time	of	
my	studies.	 If	 sometimes	 I	wanted	to	stay	at	
home	 and	 relax	 a	 bit,	my	 roommate	 always	
said	–	YOLO	(you	only	live	once).	The	Finnish	
student	 culture	 is	 unique.	 I	 loved	 to	 be	part	
of	the	guild	and	wear	my	own	overall,	collect	
Fuksi	points	and,	in	the	end	in	Wappu,	enjoy	
the	moment	 of	 putting	 on	my	 teekkarilakki.	
That	makes	 you	 feel	 special	 and	 part	 of	 so-
mething	bigger.	It	also	gives	you	motivation	to	
keep	going	and	study.	It	was	THE	moment	and	
I	wish	 to	 keep	 it	 in	my	memories	 for	 a	 long	
time.”

	Laine	Šildere

Kv-vastaava Reeta Helinoja (os. Ojala) ja Maan-
mittarikillan ensimmäinen teekkarilakin saanut 
kv-fuksi Laine Šildere Amfilla Wappuna 2014. 
Kuva: Reeta Helinoja

Päädyin	killan	Kv-puolelle	2014	osittain	siitä	syystä,	että	olin	
hakenut	vaalikokouksessa	fuksikasvatuksen	pesteihin	ja	mi-
nulla	on	kokemusta	ulkomailla	 asumisesta	 ja	osittain	 siitä,	
että	saatoin	sattumoisin	olemaan	extempore-risteilyllä	ko-
kouksen	aikaan.	Minulle	soitettiin	kokouksesta,	että	ISOvas-
tavan	paikka	meni	jo,	mutta	mites	ois	kv-ISOvastaavan	roo-
li?	 Vastasin	 siihen,	 että	mikäpä	 siinä,	 lähdetään	 hommiin!	
Tuolloin	killan	ainoa	kansainvälisyyspuolen	vastaava	 toimi-
henkilö	oli	kv-ISOvastaava,	sillä	hallituksessa	ei	ollut	ketään	
varsinaista	vastuuhenkilöä.

Edelliset	vuonna	2013	vastuussa	olevat	kv-vastaavat	olivat	
tehneet	 ENGin	 kesken	 yhteistyötä	 ja	 perehdyttivät	minut,	
Ida	 Ervastin	 (os.	Martikainen,	 KIK)	 ja	 Ville	 Oudmanin	 (IK).	
Meille	 tulisi	 heti	 tammikuussa	 uudet	 vaihto-opiskelijat	 ja	
meidän	pitäisi	 löytää	 kv-ISOja	 ja	perehdyttää	heidät	hom-
miin	tässä	noin	kuukaudessa.	Koko	kv-puolen	maailma	alkoi	
aukenemaan	 ja	 tajusin,	 että	 kuinka	 erillään	 koko	 toiminta	

oli.	 Kv-puolen	maailma	 oli	 kiehtova	 ja	 täysin	 uudenlainen	
juttu,	mihin	en	ollut	vielä	törmännyt	parin	opiskeluvuoden	
aikana.

2014	keväällä	 lähdettiin	käytännössä	täysin	puhtaalta	pöy-
dältä	 toteuttamaan	 tapahtumia	 ja	miettimään,	mitä	 halu-
taan	tehdä.	Minulla	ei	ollut	killassa	ketään	kenen	puoleen	
kääntyä,	mutta	onneksi	IK:n	ja	KIK:n	omien	kv-vastaavien	ja	
KvTMK:n	sekä	koulun	henkilökunnan	tuella	pärjäsi	pitkälle.	
Kevään aikana tajusin oman paloni kv-puolelle, sillä oli val-
tavan	siistiä	tutustua	uusiin	ihmisiin	ympäri	maailmaa,	kuin	
myös	näyttää	heille	kuinka	ainutlaatuista	suomalainen	-	aal-
tolainen	teekkarikulttuuri	on.

Näimme	myös	kuinka	paljon	parannettavaa	toiminnassa	on.	
Ulkkarit	oli	aiemmin	melkein	jätetty	oman	onnensa	nojaan	
ja	he	bilettivät	vain	keskenään,	integroitumatta	paikallisiin.	
Siihen	 halusimme	 muutoksen.	 Halusimme	 heillekin	 mah-
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dollisuuden	 teekkarilakkiin	 ja	 osallistumisen	 suomalaisiin	
tapahtumiin	ja	sitä	kautta	suomalaisia	ystäviä	ja	työpaikkoja.	
Lisäksi halusimme meille vapaaehtoisille enemmän tukea ja 
yhteistyötä	omien	kiltojemme	toimijoiden	kanssa.	Teimme-
hän	käytännössä	samat	hommat	kuin	ISOvastaavat	ja	fuksi-
kapteenit	 yksin	 ja	 ilman	 killan	 hallituspaikkaa	 tai	 yhteisön	
tukea.	Kv-puolen	arvostus	oli	myös	olematonta	ja	oli	todella	
vaikeaa	saada	ketään	vapaaehtoiseksi	sille	puolelle.

2014	vuosi	meni	valtavan	nopeasti	 ja	 intoa	riitti,	 joten	ha-
lusimme	KIK:n	 Idan	kanssa	 jatkaa	kv-puolen	 töitä.	Vuoden	
2014	KvTMK:n	puheenjohtajan	suosituksesta	haluttiin	koko	
Aallon	 tasolla,	 että	kv-puolen	 juttuja	hoidetaan	 ihan	kilto-
jen	hallituksissa	asti.	Minä	sitten	hain	hallitukseen	Ulko-	ja	
kulttuurimestariksi	 ja	 lupasin	hoitaa	myös	kv-puolen	hom-

ENGin maisterifuksit ja vaihtarit ryhmäkuvassa Otaniemen Amfilla syksyllä 2019. Kuva: Ville Alasalmi

mia	saman	pestin	sisällä,	jos	paikan	saisin.	Onnekseni	pääsin	
hallitukseen.	

2015	hallituksessa	 toimiminen	 toi	 ihanasti	 tukea	 ja	 uudis-
tuksia,	kuten	englanninkieliset	tiedotukset	ja	tapahtuminen	
yhdistämiset	 fuksikapteenin	 ja	 ISOvastaavan	 kanssa.	 Alkoi	
tuntumaan,	että	”killoista	perhein”	toimii	myös	englanniksi	
”one	guild,	one	big	family!”.	

Kv-asioita	 hoidettiin	 kuitenkin	 edelleen	 yhdessä	 ENG:n	 ta-
solla,	ja	se	toimi	niin	hyvin,	että	muutkin	korkeakoulut	alkoi-
vat	tehdä	samaa.	KvTMK	2015	oli	ensimmäinen	Kansainvä-
lisyystoimikunta	pitkään	aikaan,	joka	oli	kokonaisuudessaan	
motivoitunut	ja	valmis	muuttamaan	kiltojen	tapoja,	olimme	
”Ensimmänen	KvTMK!”.

ENGin kv-opiskelijoita tutustumassa Vantaan Energian jätevoi-
malaan keväällä 2017. Kuva: Heikki Salko
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Kv-toiminta vuosikymmenen lopulla
Teksti:	Ville	Alasalmi,	Maisterikapteeni	2019-20

Kansainvälisyystoimikunnan	(KvTMK)	toiminta	on	kehittynyt	
entisestään	 Aalto-yliopistossa	 ja	 ENG:in	 kiltojen	 kv-yhteis-
työ	 on	pysynyt	 vahvana.	 Vaihto-opiskelijoille	 ja	 kansainvä-
lisille	tutkinto-opiskelijoille	on	 järjestetty	yhdessä	tapahtu-
mia	 ja	ohjausta.	Myös	Maanmittarikillan	oma	 toiminta	on	
kehittynyt	kv-opiskelijat	paremmin	huomioon	ottavaksi.	Esi-
merkiksi	killan	sivut	käännettiin	englanniksi	 ja	killan	tiedo-
tusta	alettiin	tuottaa	myös	englanniksi,	jotta	myös	ulkomai-
set	opiskelijat	olisivat	paremmin	perillä	killan	 toiminnasta.	
Lisäksi	hallitukseen	perustettiin	vuonna	2016	Maisterikap-
teenin	 (Master’s	 Students	 Captain)	 virka,	 jonka	 tehtäväksi	
tuli	fuksikapteenin	tavoin	toimia	uusien	suomalaisten	sekä	
ulkomaalaisten	 maisterifuksien	 yhteytenä	 kiltaan	 ja	 Ota-
niemen	 teekkarikulttuuriin.	 Useat	 maisterifuksit	 ovatkin	
nykyään olleet enemmän mukana killan toiminnassa ja saa-
neet	itselleen	wappuna	teekkarilakin	kandifuksien	rinnalla.	
Maisterikapteeni	on	vastannut	myös	killan	vaihto-opiskeli-
joista,	 sillä	 heitä	on	 tullut	 lähinnä	 vain	maisteriopintoihin.	
Usein	 maisterikapteeni	 on	 myös	 luontaisesti	 ollut	 killassa	

kv-asioiden	 äänitorvi	 ja	 toiminnan	 kehittäjä.	 Lisäksi	 toimi-
henkilöinä	 on	 ollut	maisteri-ISOvastaava	 sekä	maisteri/kv-
ISOT.	Heidän	rekryämisessään	on	kuitenkin	edelleen	koettu	
vaikeuksia,	sillä	ISO-toiminta	ei	ole	välttämättä	houkutellut	
enää	vanhempia	opiskelijoita.

Suomalaisten	ja	ulkomaalaisten	opiskelijoiden	yhteentuomi-
nen	on	ollut	osin	nihkeää,	minkä	vuoksi	ulkkarit	ja	vaihtarit		
ovat	usein	jääneet	edelleen	omiin	ryhmiinsä	hengailemaan.	
Vaikka yhä useammat killan suomalaisista opiskelijoistakin 
käyvät	vaihto-opinnoissa,	niin	se	sijoittuu	kuitenkin	useim-
miten opintojen loppupäähän, jonka jälkeen killan toimin-
nassa	 ei	 olla	 enää	 aktiivisesti	 mukana.	 Myös	 maisteri-	 ja	
kv-opiskelijat	ovat	usein	hyvin	erilaisissa	elämäntilanteissa.	
Toisaalta	kv-toiminta	Aallossa	ja	Otaniemessä	on	kehittynyt	
eteenpäin.	Yhä	useammat	ulkomaiset	opiskelijat	hankkivat	
haalarit	 ja	 teekkarilakin	 ja	 ovat	 olleet	 todella	 innoissaan	
ajastaan	Ota-Onnelassa.	

Maisterikapteeni Ville Alasalmi (edessä) näyttämässä killan 
vaihto-opiskelijoille itäistä satamakaupunkia syksyllä 2019. 
Kuva: Ville Alasalmi
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At the beginning of 1990s, YIT advertised itself as a "builder 
of good homes". The slogan was used at sales offices locat-
ed at coonstruction sites, where prosective homebuyers 
could have a closer look at the residences being built. The 
cat symbol was used to promote housing sales.

"Paraskoti"-kampanjalla vauhditettiin YIT-Yhtymän asun-
tomyyntiä 1990-luvun alussa. Kiinnostuneet saattoivat 
tutustua valmistumassa olleisin asuntoihin rakenustyömai-
den myyntipisteissä. "Paraskoti"-brändiä ja kissatunnusta oli 
käytetty jo Perusyhtymän aikana 1980-luvun puolivälissä.
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X-FILES
On asioita, joista on päästettävä irti ja jotka on hyvä jättää historiaan -  tai ainakin historiikkiin. Toisinaan hauskoi-
na pidetyt perinteet muuttavat ajassa merkitystään, eikä niille voisi näyttää päivänvaloa enää nykypäivänä. Viime 
vuosien valveutuneena aikakautena Maanmittarikillassa on tunnistettu ja karsittu yksityiskohtia ja toimintatapo-
ja, jotka ovat saattaneet heikentää yhteisöllisyyttä tai yksilön hyvinvointia, eivätkä ne ole kunnioittaneet syrjimät-
tömyyden periaatteita. Siispä ennen arkun viimeistä naulaa, tässä kurkistus killan perinteiden mustaan listaan.

Vuoden yrittäjä - Årets försökare och 
förklarare, since 1983
Innovaatioyliopiston	 start	 up	 -skenestä	 salaa	 haaveilevat	
mittarit	 keksivät	 jakaa	 kunniaa	 yrittäjähenkisestä	 toimin-
nasta	 palkitsemalla	 joka	 pikkujouluissa	 vuoden	 yrittäjän.	
Toki	 kiertopalkinnon	 ja	 plakaatin	 saajat	 ansaitsivat	 tittelin	
hieman	 erilaisesta	 yrittämisestä,	 kuten	 pokauskertojen	 lu-
kumäärän	 tai	 parhaiden	 iskurepliikkien	 perustein.	 Kuten	
tiedetään,	yrittäjän	tie	on	 täynnä	haasteita	 ja	esteitä,	eikä	
yritysten	onnistuminen	tai	maaliin	vieminen	olleet	kriteerei-
nä	pystin	voittoon.	Tittelin	vastaanottaminen	ei	kuitenkaan	
tuntunut aina kunnialliselta saavutukselta, joten omassa hil-
jaisuudessaan	tämä	perinne	on	siirtynyt	ajasta	ikuisuuteen	
viime	vuosikymmenen	puolivälin	jälkeen.

Ajan totuus
Geometreksen	 mahdollisesti	 maineikkain	 palsta,	 Ajan	 To-
tuus,	oli	aikansa	tuote,	joka	sai	sekä	alkunsa	että	loppunsa	
2010-luvulla.	 Sananmuunnosten	 ja	 lähes	 runollisen	 kirjoi-
tustyylin	 takaa	 paljastuivat	 mehukkaimmat	 juorut,	 jotka	
oli	 päästävä	 lukemaan	 heti	 lehden	 julkaisutilaisuudessa.	
Pelko	 siitä,	 että	 omat	 fuksicruise-seikkailut	 päätyvät	 val-
koista	mustalle,	aiheutti	kuitenkin	naaman	kalpenemista	ja	
käsien	tärinää	monen	mittarin	kohdalla.	Kiinnostus	palstaa	
kohtaan	 kasvoi	myös	 peruslukijakunnan	 ulkopuolelle,	 eikä	
Kvarkki	ollut	 ainoa	 kiltahuone,	 jossa	 ratkottiin	mittareiden	
suhdekiemuroita.	Lopulta	hyvinvointityöryhmä	 laittoi	Geo-
metreksen	ruotuun	 ja	Ajan	Totuus	hyvästeli	killan	muutta-
malla	 muotonsa	 nimeltä	 mainitsemattomaksi	 jodlaavaksi	

sovellukseksi.

Homonaamalaulu
Kun	mittari	 osoittaa	 kunnioitusta	 ja	 arvostusta	 toista	mit-
taria	 kohtaan,	 niin	mitä	 hän	 tekee?	 No	 tietysti	 laulaa	 ho-
monaamalaulun!	Hyväntuulinen,	 lasten	 laulua	muistuttava	
sävelmä	 raikui	 aika-ajoin	 ympäri	 Otaniemeä	 ja	 juhlatiloja.	
Kuplan	ulkopuolisia	kummastutti	riemukas	“Minna	Mittari,	
hän	on	homonaama”	laulelu,	ja	olikin	aika,	että	mittarit	itse	
huomasivat	sanojen	epäkorrektiuden.	Laulukulttuurin	puh-
distamisprosessissa	tämäkin	hölynpöly	tajuttiin	jättää	killan	
salaisiin	arkistoihin.

Vuoden yrittäjä kiertopalkinto, joka jaettiin viimeistä 
kertaa pikkujouluissa vuonna 2017.

Koonnut:	Emilia	Taskinen
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Vuonna	 2017	 Yhdysvalloista	 liikkeelle	 lähtenyt	 #metoo-il-
miö	 sai	 tasa-arvon	 ja	 yhdenvertaisuuden	 puheenaiheeksi	
myös	 Suomessa.	 Hyvinvointi	 ja	 yhdenvertaisuus	 puhutti	
myös	 Maanmittarikillan	 hallituksessa	 2017,	 sillä	 halusim-
me	 uusien	 opiskelijoiden	 kokevan	 olonsa	 tervetulleeksi	
killan	 toimintaan	 ja	myös	 vanhempien	tieteenharjoittajien	
löytävän	 oman	 turvasatamansa	 killassa.	 Kokivatko	 kiltalai-
set	 yhteisömme	 tasapuoliseksi	 ja	 kaikille	 avoimeksi?	Oliko	
toiminnassa	ja	tapahtumissa	sellaisia	rakenteita,	jotka	mah-
dollisesti	jättivät	toisille	ulkopuolisen	tunteen	ja	joihin	tulisi	
siis	puuttua?

Päätimme	 hallituksen	 kesken	 perustaa	 Maanmittarikillan	
ensimmäisen	 hyvinvointityöryhmän,	 johon	 kaikilla	 kiltalai-
silla	oli	mahdollisuus	hakea.	Kymmenhenkinen	ryhmämme	
aloitti	 toimintansa	 kesällä	 2017.	 Hyvinvointityöryhmässä	
pohdittiin	 keinoja	 kehittää	 killan	 toimintaa	 niin,	 että	 yhä	
suurempi	osa	löytäisi	paikkansa	killan	sisällä	ja	viihtyisi	sen	
toiminnassa	juuri	sellaisena	kuin	on.	Ryhmän	tavoitteena	oli	
kriittisesti	tarkastella	killan	toimintatapoja	ja	perinteitä	sekä	
pohtia	niiden	vaikutusta	killan	jäsenten	viihtyvyyteen.	Teim-
me	kiltalaisille	kyselyn	hyvinvointiin	ja	yhdenvertaisuuteen	
liittyvistä	teemoista,	jotta	kaikkien	kiltalaisten	oli	mahdollis-
ta	saada	äänensä	kuuluviin.

Apuja	 hyvinvointityöryhmän	 vaativaan	 tehtävään	 haettiin	
kysymällä	 kokemuksia	 ja	 ajatuksia	monesta	 lähteestä.	 Tu-

tustuimme	muiden	 yhdistysten	 ja	 järjestöjen	 yhdenvertai-
suustyöhön	 ja	hyvinvointikyselyihin	 ja	 kävimme	aiheeseen	
liittyvissä	 koulutuksissa.	 Saimme	 myös	 AYY:n	 hallitukselta	
kannustusta	hyvinvointityön	edistämiseen	 killassa,	 käytän-
nön	vinkkejä	kyselyn	tekemiseen	sekä	tietoa	ylioppilaskun-
nan	tarjoamista	palveluista	yhdenvertaisuuteen	ja	häirintä-
tapauksiin	liittyen.

Hyvinvointityöryhmän	 lopputuotteena	 syntyi	 killan	 ensim-
mäinen	 hyvinvointiraportti.	 Se	 sisälsi	 jäsenistölle	 tehdyn	
hyvinvointikyselyn	 tulokset	 koskien	 alkoholin	 käyttöä,	 syr-
jintää,	kiltakulttuuria	sekä	 teekkariperinteitä	 ja	myös	kilta-
laisten	 avointa	 palautetta.	 Hyvinvointiraportissa	 esiteltiin	
myös	 suositukset	 toimenpiteistä,	 joilla	 voidaan	 vaikuttaa	
hyvinvoinnin	ja	yhdenvertaisuuden	näkökulmasta	negatiivi-
siksi	 koettuihin	piirteisiin	 killan	 toiminnassa.	Osa	 suosituk-
sista	kumpusi	hyvinvointikyselyn	vastauksista,	osa	erilaisista	
hyvinvointikoulutuksista,	 joihin	 ryhmä	 osallistui,	 sekä	 osa	
työryhmän	sisäisistä	pohdinnoista.

Maanmittarikilta	oli	suunnannäyttäjä	muillekin	killoille	ja	ai-
nejärjestöille,	 joista	monet	myöhemmin	 starttasivat	 oman	
hyvinvointityönsä.	 Hyvinvointityöryhmän	 arvokas	 työ	 on	
vuosien	mittaan	tullut	pysyväksi	osaksi	killan	toimintaa.	

Tehdään	 jatkossakin	 Maanmittarikillasta	 yhteisö,	 jossa	 jo-

kainen	kiltalainen	fuksista	alumniin	viihtyy	omana	itsenään.

HYVINVOINTITYÖRYHMÄ

Hyvinvointityön 
aikaansaannoksia:
• Hyvinvointikyselyihin	 on	 vastannut	 vuosittain	

70-90	mittaria
• Lopetettuja	 tapoja:	 Homonaamalaulun	 laula-

minen,	 Geometreksen	 Ajan	 Totuus	 -palsta	 ja	
vuosijuhlien puhe naiselle

• Kilta	 on	 päättänyt	 siirtyä	 sukupuolineutraaliin	
skoolaukseen sitseillä

• Killalle	 laadittiin	 2019	 	 kriisiviestinnän	 ohje-
sääntö	ja	siitä	 lähtien	on	valittu	kriisiviestintä-
vastaavat	hallituksen	keskuudesta

• Alkoholittomien	 tapahtumien	 toivominen	 on	
johtanut	 mm.	 Kiltakahvien	 järjestämiseen	 ja	
kulttuuritoimikunnan	perustamiseen

Teksti:	Satu	Räty,	ensimmäisen	hyvinvointityöryhmän	2017	puheenjohtaja
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KILTAJÄÄRÄT MUISTELEVAT
Maanmittarikillan muutoksia kuluneen vuosikymmenen aikana ovat katselleet 
myös killan ikijäärät Pyry Haahtela ja Henri Heilala. Keneltäpä olisi parem-
pi kuulla muistelmia killasta, kuin heiltä, jotka ovat olleet todistamassa lähes 
koko vuosikymmentä!

Haastattelussa Pyry Haahtela 
opiskelijana Maanmittarikillassa vuosina 2010-2019  
(Länsimetro valmistui ennen Pyryä) 

Millaisia päällimmäisiä ajatuksia killasta 
ja sen merkityksestä sinulle herää?
Kilta	on	ollut	koko	opiskeluajan	se	kaikkein	tärkein	yhteisö,	
mutta	sen	merkitys	on	korostunut,	mitä	pidemmälle	opis-
kelut ovat menneet, ja vielä valmistumisen jälkeenkin koen 
olevani	 maanmittarikiltalainen!	 Tulen	 mielelläni	 aina	 uu-
delleen	ja	uudelleen	killan	tapahtumiin,	koska	toiminta	on	
avointa	kaikille	ja	eri	ikäisiin	kiltalaisiin	on	hauska	päästä	tu-
tustumaan.	Killan	tapahtumissa	pääsee	tapaamaan	vanhoja	
ja	uusia	kavereita.	Olin	 itseasiassa	killan	hallituksessa	vain	
yhden	vuoden	opiskelujen	alkuvaiheessa,	mutta	vaikka	läh-
din	 sen	 jälkeen	 lukuisiin	muihin	vapaaehtoishommiin,	niin	
olin	aina	ensisijaisesti	mittari	ja	aina	mukana	killan	toimin-
nassa.	Valmistuminen	ikävällä	tavalla	katkaisi	menestyksek-
kään	kiltauran,	vaikka	sitä	ehtikin	tässä	jo	kertyä.	Vaikka	en	
enää	aktiivisessa	 roolissa	olekaan	 ja	siinä	mielessä	olen	 jo	
lähtenyt	killasta,	niin	kilta	ei	ole	lähtenyt	minusta!	Diplomi-
työni	esipuheen	päätin	sanoin	“MK	4	life”.	Ainakin	omassa	
mielessäni	olen	ikuisesti	kiltalainen.

Miten kilta on muuttunut vuosien 
aikana?
Koko	kilta	on	muuttunut	maailman	mukana.	Ja	maailma	on	
muuttunut	viimeisen	kymmenen	vuoden	aikana	käsittämät-
tömän	paljon.	Opiskelijakulttuuri	 vuonna	2010	 ja	nyt	ovat	
aivan	 kaksi	 täysin	 eri	 asiaa.	 Otetaan	 esimerkiksi	 tiedotus:	
vielä	vuonna	2011	kiltiksellä	oli	riippari,	jossa	jokaisella	fuk-
silla	oli	oma	lokero,	johon	toimitettiin	fyysistä	postia.	

2010-luvun	 alussa	 kilta	 koostui	 kahden	 todella	 erilaisen	
alan	opiskelijoista.	Geomatiikan	ja	kiinteistötalouden	alojen	
välinen	 jako	näkyi	toiminnassa	monella	tavoin.	Esimerkiksi		
monille	 kiinteistötalouden	 opiskelijoille	 ammattiainekerho	
Fundi	oli	se	ensisijainen	opiskelijayhdistys	ja	monet	ammat-
tiainekerhojen	toiminnassa	mukana	olleet	eivät	niin	paljon	
osallistuneet	killan	toimintaan.	Kilta	piti	siis	monella	taval-
laan	kakkossijaa	identiteetin	näkökulmasta.

Pyry Haahtela Perinnesitseillä 2013.

Koonnut:	Anni	Vuolle-Apiala
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Yksi	 iso	 killan	 historian	 poikkaissut	 muutos	 tapahtui,	 kun	
kilta	 heitettiin	 pois	 päälafkalta	 ja	 kiltahuone	 muutettiin	
Genttiin.	Gentissä	 jouduttiin	 luomaan	kokonaan	uudet	pe-
rinteet,	tiedostuskanavat	ja	kokouskäytännöt.	Vuonna	2013	
opinto-ohjelmat	uudistuivat	ja	killalle	tuli	vain	yksi	kandioh-
jelma,	 mikä	 myös	 mahdollisti	 sen,	 että	 killan	 merkitystä	
lähdettiin	uudistamaan	selvästi	yhtenäisempään	suuntaan.	
Nyt	kilta	viestii	 sisäisesti	 ja	ulospäin	näkyvästi	 ja	vaikuttaa	
olevan	hyvin	vahva	yhteisen	identiteetin	rakentaja.	

Alumninakin on helppo mennä mukaan killan tapahtumiin 
ja	 uudistuksista	 huolimatta	olo	 ei	 ole	mitenkään	ulkopuo-
linen,	 päinvastoin.	 Olisi	 kyllä	 kiva	 käydä	 enemmän	 tapah-
tumissa,	 jotka	 on	 normaaleja	 killan	 tapahtumia,	 johon	
kutsutaan	myös	alumneja	mukaan.	Kenties	tästä	ensi	vuo-
sikymmenelle	ajatus?

Milloin killan perinteistä tulee perinteitä?
Silloin	 kun	 joku	 asia	 on	 järjestetty	 jo	 kerran	 aiemmin	 niin	
sehän	 on	 perinne.	 Ensimmäisellä	 kerralla	 tapahtuma	 on	
“ennennäkemätön”	ja	toisella	kerralla	“jo	perinteeksi	muo-
dostunut”.	Näitä	ainakin	itse	käytin	aina	järjestäessäni	mitä	
tahansa	 ja	 olen	markkinoinut	 “perinteinä”	 aika	 lailla	mitä	
tahansa	näiden	periaatteiden	mukaan.	Esimerkiksi	vesisota-
rasti	jonka	järjestin	varaslähdössä	oli	“perinne”	jo	ensimmäi-
sellä	kerralla,	eikä	kukaan	sitä	kyseenalaistanut.	Seuraavana	
vuonna	minulta	 kysyttiin	 että	 kuka	 järjestää	 “perinteisen”	
vesisotarastin	 tänä	 vuonna.	 Perinnehän	 on	 enimmäkseen	
mainio	 markkinointikeino,	 jolla	 saadaan	 innostusta	 jatkaa	
hyväksi	 havaittuja	 asioita.	 Perinteillä	 on	 arvoa	 jos	 ihmiset	
kokevat	ne	positiivisiksi	ja	yhteisöä	rakentaviksi	asioiksi.

Mitkä aiemmin hyvät asiat ovat jääneet 
unholaan killan nykyisestä toiminnasta?
Ensimmäisenä	 tulee	 mieleen	 päälafkan	 kiltahuone	 ja	 sen 
baaritiski!	 Sen	 legendaarisuudesta	 kertoo	 se,	 että	 	tiskistä	
lauletaan	 sitsilauluissakin.	 Menneiden	 aikojen	 Perinnesit-
sit	 olivat	muuten	 ehdottomasti	 vuoden	 paras	 tapahtuma!	
Kun	Perinnesitsit	 yhdistettiin	Syyspäivän	 täräyksen	kanssa,	
saatiin	fuksit	ja	vanhat	kiltalaiset	samoihin	syksyn	aloittaviin	
ja	täräyttäviin	juhliin,	eli	uusikin	konsepti	on	kyllä	ehdotto-
masti	hyvä.	Lisäksi	täytyy	vielä	nostaa	Lauluratikka,	joka	oli	
oikeasti	hyvä.	Erityisellä	 lämmöllä	muistelen	myös	niitä	 lu-
kuisia	yhteisiä	ekskursioita	(esimerksi	pikkulaskiaiseen)	sekä	
sitsejä,	joita	järjestettiin	muiden	kiltojen	kanssa.	Olen	kyllä	
kuullut,	että	näitä	järjestetään	edelleen,	mutta	joinakin	vuo-
sina	niitä	oli	todella	paljon.

Haluatko jakaa vielä jonkin mieleen 
jääneen legendaarisen muiston tai muita 
ajatuksia killasta loppuun?
Varmaankin	 yksi	 legendaarisimpia	muistoja	on	 killan	ulko-
maan	ekskursion	eli	UVP:n	keksiminen.	Idea	lähti	alunperin	
vuonna	 2013	 siitä,	 että	 juteltiin	 melkoisissa	 promilleissa,	
mitä	 kaikkea	 hienoa	Maanmittarikillalla	 on	 ja	mitä	meiltä	
vielä	puuttuu.	Kaksi	puuttuvaa	asiaa	löydettiin:	tyttö/poika	
-kalenteri	ja	ulkomaan	pitkä	ekskursio.	Oli	sanomattakin	sel-
vää,	että	jos	jollain	muulla	killalla	jotain	on,	niin	tietysti	meil-
lekin	 pitää	 saada	 sellainen.	 Monella	 killalla	 oli	 ulkomaan	
pitkä	ekskursio	ja	ainakin	Prodekolla	oli	ollut	poikakalenteri	
josta	 kuulemma	 sai	 tosi	 hyvät	 rahat.	 Millään	 teekkarikil-

lalla	 ei	 kuitenkaan	 ollut	 vielä	 tyttökalenteria,	mutta	MK:n	
sukupuolijakauma	 olisi	 antanut	 tähän	 hyvät	 edellytykset.	
Kuningasideana	oli	tietenkin	tienata	sillä	niin	tolkuttomasti	
rahaa,	että	sillä	voidaan	rahoittaa	niin	pitkä	ulkomaan	reis-
su,	 että	 sitä	 voi	 jo	 kutsua	 ulkomaan	 vitun	 pitkäksi	 (UVP).	
Kuten	monta	muutakaan	kännissä	keksittyä	ideaa,	kalente-
riakaan	ei	koskaan	toteutettu,	mutta	muistan	sen	pöhinän	
aiheen	ympärillä	kyllä	ikuisesti.	Lopulta	sitten	vuosien	pääs-
tä	(2016)	Syyspäivän	täräyksessä	asia	nousi	uudelleen	esille,	
kun	mietimme	muutaman	 vanhemman	 opiskelijan	 kanssa	
niitä	asioita,	mitä	olemme	jättäneet	toteuttamatta.	Päätim-
me,	 että	ulkomaan	pitkä	 kyllä	 vielä	 toteutetaan.	Aloimme	
samantien	markkinoida	 ideaa	 siellä	 syyspäiväntäräyksessä	
ja	yhtäkkiä	meillä	olikin	jo	seuraavana	vuonna	järjestäjäpo-
rukka	koossa	 ja	UVP	todellakin	toteutui	vuonna	2017.	Sitä	
en	unohda	koskaan	ja	olen	uskomattoman	iloinen,	että	sain	
tämän	legendaarisen	hetken	todistaa!	
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Haastattelussa Henri Heilala 
opiskelijana Maanmittarikillassa vuosina 2012-202X  
(valmistuuko Henri ennen Länsimetroa 2.0?)

Miten kilta on muuttunut vuosien aikana?
Suurin	muutos	 lienee	vuonna	2013	alkanut	 tutkintouudis-
tus,	 jonka	 myötä	 killan	 sisäänotto	 pieneni	 hieman.	 Kilta	
itsessään	 on	 pysynyt	 ”killoista	 perheimpänä”,	 ja	meno	 ai-
nakin	 päällisin	 puolin	 ilahduttavan	 samanlaisena.	 Kilta	 on	
sopeutunut	ajan	henkeen	ihailtavasti	ja	vihdoin	on	löydetty	
oma	kiltahuutokin	-	jos	sitä	voi	siis	huudoksi	sanoa.	Ainakin	
saatiin	 se	 laulukirjan	 uusimpaan	 painokseen	 mukaan!	 Li-
säksi	RYM-fukseille	saatiin	oma	haalaridesign,	joka	erottuu	
entistä	paremmin	TiKin	haalareista.	Mieleen	on	jäänyt	myös	
kansainvälisten	 opiskelijoiden	 ottaminen	 mukaan	 kiltatoi-
mintaan	 aiempaa	 vahvemmin	 2010-luvulla.	 Vaihto-	 sekä	
tutkinto-opiskelijat	suorittivat	 ilahduttavan	monta	 lakkitut-
kintoa	 tänä	 aikana.	 Toivottavasti	 tämä	on	 vain	 alkusoittoa	
tulevalle.

Geometreksesta	on	hävinnyt	legendaarinen	”GIS	happens”	
-palsta	 ja	 se	 on	 korvattu	 ”RYM	 happens”-palstalla,	 mistä	
GIS-miehellä	 ilmestyi	 pieni	 tippa	 linssinkulmaan.	 Lisäksi	
Geometres	 muuttui	 vuonna	 2015	 vanhasta	 mustavalkoi-
sesta	värilliseksi.	Muutoksen	takana	oli	muistaakseni	2015	
päätoimittajan	 omatoiminen	 ilmoitus	 rahastonhoitajalle	
että	“G	on	nyt	värillinen”.	Vielä	hauska	nippelitieto:	huhu-
jen	mukaan	A.D.	2012	ilmestyi	tasan	0	Geometrestä	sekä	1	
varjo-Geometres.

Millaisia päällimmäisiä ajatuksia killasta 
ja sen merkityksestä sinulle herää?
Vaikka	olenkin	pääkaupunkiseudun	 kasvatti	 ja	 vanhoja	 ka-
vereita	oli	 jo	valmiiksi	 lähellä,	niin	killasta	 löysin	aivan	uu-
denlaisen	 kaveriporukan.	 Kilta	 tarjoaa	 etenkin	 kauempaa	
tuleville	 upean	mahdollisuuden	 integroitua	 uuteen	 ympä-
ristöön	ja	muodostaa	elinikäisiä	ystävyyksiä.	

Killan	tapahtumista	on	tarttunut	mukaan	uskomaton	määrä	
elinikäisiä	ystäviä	sekä	unohtumattomia	muistoja	raskaiden	
opintojen	 vastapainoksi.	 Kilta	 oli	 minulle	 koko	 opintojen	
ajan	 (ja	 vieläkin	 on)	 tietynlainen	 henkireikä	 opiskelun	 ja	
muun	puuduttavalta	tuntuvan	tekemisen	ohella.	Se	tarjosi	
keinon	unohtaa	hetkeksi	Vermeerin	geodesiakalvot	ja	tehdä	
jotain	uutta	ja	innostavaa,	oli	se	sitten	kiltiksen	sisustus	tai	
uuden	tapahtumakonseptin	brainstormaus.	Kilta	on	enem-
män	kuin	kasa	hyviä	ystäviä	ja	se	mitä	killan	voimin	saadaan	
aikaan	on	välillä	melko	uskomatonta.	Niin	uskomatonta	että	
edes	Ulkomaan	Pitkällä	2017	eräs	excu-isäntä	ei	meinannut	
uskoa,	että	opiskelijat	olivat	 lähteneet	keskenään	 reissuun	
-	vieläpä	ilman	professoria!	Legendaarisen	Maakansa-rapin	
sanoin:	”Maanmittarikilta	on	killoista	parhain,	sen	me	huo-
masimme	jo	varhain!” 

Henri Heilala sponsoripaidassa UVP:lla 2017.
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Ilahduttava	uutuus	mittariperinteiden	kirjoon	on	ollut	vuo-
desta	 toiseen	 täyttyvä	 vuosijuhlaviikon	 (tai	 edeltävän	 vii-
kon)	Beer	Pong	-turnaus!	Beer	Pong	lajina	rantautui	Aaltoon	
joskus	 2010	 tienoilla	 kun	 Aalto	 Beer	 Pong	 ry:tä	 viriteltiin	
kasaan,	 ja	BP	onkin	 löytänyt	 sekä	Otaniemestä	että	mitta-
reiden	 keskuudesta	 oman	 paikkansa	 pingispallopelien	 ku-
ninkaana.

Myös	PePu-laatikko	 lanseerattiin	2015	 ja	 vaikka	 konseptin	
voittokulku	katkesi	yllättävän	pian,	siitäkin	kerkesi	jo	käytän-
nössä	muodostua	legenda	itsessään.

Milloin killan perinteistä tulee perinteitä?
Perinteet	elävät	 ja	kuolevat	ylläpitäjiensä	mukana.	On	ter-
vettä	että	perinteet	elävät,	kehittyvät	ja	kuolevat.	Minkään	
perinteen	ei	pitäisi	olla	perinne	vain	siksi	että	se	on	perinne.	
Olkaa	rohkeita,	kokeilkaa	 ja	uudistakaa	 jos	näette	sille	 tar-
vetta!	Yllättävän	moni	”ikiaikaisista	perinteistä”	ei	ole	välttä-
mättä	montaakaan	vuotta	vanha.

Mitkä aiemmin hyvät asiat ovat jääneet 
unholaan killan nykyisestä toiminnasta?
Käsittääkseni	 killan	 110-juhlavuonna	 (jolloin	 huhujen	mu-
kaan	killan	talous	ei	ollut	vankimmillaan)	ensimmäistä	ker-
taa	 järjestetty	 lauluratikka	 oli	 kerrassaan	 upea	 konsepti:	
vuokrataan	spora	ja	ajellaan	sillä	pitkin	 itäisen	satamakau-
pungin	 katuja,	 teekkarilaulujen	 raikaessa.	 Ainoana	 ongel-
mana	oli	käytännössä	saniteettitilojen	puute,	eräänä	vuon-
na	tosin	myös	mikrofonien	puute.

PS. Pyry ja Henri löivät aikoinaan vetoa siitä, valmistuuko Pyry en-
nen Länsimetroa ja Henri lupasi syödä hattunsa jos näin tapahtuu. 

Ei valmistunut. Mutta valmistuuko sen sijaan Henri ennen 
Länsimetron toista vaihetta?

Henri Heilala kippariwappunaan 2016.

Haluatko jakaa vielä jonkin mieleen 
jääneen legendaarisen muiston tai muita 
ajatuksia killasta loppuun?
Vuosien	varrelta	mieleen	on	 jääneet	varsinkin:	 vuosijuhla-
lahjatukin	 luovuttaminen	 Pelletti	 ry:lle	 (tästä	 alkoi	 kaunis	
ystäväkilta-status),	 Aamusitsit	 ja	 Nekku-koira,	 oma	 kippa-
riWappu,	killan	kolmas	peräkkäinen	BP-mestaruus,	ylioppi-
laiden	soihtukulkueessa	2014	ei	ollut	 lippua,	IGSM,	uusien	
laulukirjojen	epäonnistuneet	hopeukset	ja	Ulkomaan	Pitkä	
2017	(aka	UVP).

Killan	 nimi	 ei	 nykyään	 enää	 vastaa	 varsinaista	 opetusta	 ja	
aiheesta	onkin	 jo	aikaisemmin	heitetty	kiltalaisten	toimes-
ta	 ilmoille	 ajatusta	 nimen	muuttamisesta	 kuvaavammaksi.	
Rakennusinsinöörikilta	ry	on	myös	äänestänyt	jo	samankal-
taisesta	aiheesta,	mutta	yhdistyksen	nimeä	ei	tällöin	muu-
tettu.	Jään	mielenkiinnolla	odottamaan,	millaista	pohdintaa	
ja	keskustelua	aiheesta	nousee	tulevaisuudessa.	Minulla	ei	
ainakaan	ole	tarjota	ratkaisua	tähän	tällä	erää. 
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ALUMNITOIMINTA
Maanmittarikillan Tuki ry ja 
Maakansan rahaston loppu

Maanmittarikillan	alumnitoiminta	on	muuttanut	muotoaan	
vuosien	varrella,	mutta	se	on	kuitenkin	ollut	voimissaan	jo	
useita	 vuosikymmeniä.	 Aikaisemmin	 toiminut	 Maanmit-
tarikillan	 Tuki	 ry	 järjesti	 vanhemmille	 tieteenharjoittajoille	
Maakansa-nimen	 takaa	 alumniaftereita	 ja	 muita	 tapahtu-
mia,	kuten	alumnisitsit.	Alunperin	Maanmittarikillan	Tuki	ry	
on	perustettu	vuonna	1998	ja	sen	toiminta	keskittyi	lähinnä	
killan	100-vuotisjuhlallisuuksien	 ja	muuhun	siihen	 liittyvän	
läpivientiin.	Maakansan	rahasto	perustettiin	2005,	ja	oli	hal-
linnollisesti	Tuki	 ry:n	alla	 ja	 teknisesti	Maanmittarikillan	 ja	
Tuki	ry:n	yhteinen.	Rahaston	perustana	oli	tukea	stipendein	
maanmittareita,	 jotka	 olivat	 aktiivisia	 killassa	 ja	 etenivät	
myös	opinnoissaan.	Alkuperäinen	ajatus	oli	rahastoa	perus-
tettaessa	ollut,	että	se	kasvaisi	koko	ajan	tuotoilla	ja	uusilla	
lahjoituksilla	 niin,	 että	 sieltä	 voisi	 hakea	 tukea	 esim.	 vaih-
toon,	projekteihin	jne.	

Lähes	 koko	 rahaston	 varat	 oli	 sijoitettu,	mutta	 pelkästään	
korkeakorkoiselle	tilille.	Tuli	vuosi	2008	ja	finanssikriisi,	ko-
rot	 laskivat	 ja	 tuotto	hävisi.	 Rahoja	 ei	 saatu	 koskaan	 sijoi-
tettua	muualle	ja	stipendit	alkoivat	syömään	rahaston	arvoa	
ollessaan	suurempia	kuin	vuotuinen	tuotto.	Sijoittamisesta	
vastasivat	rahastoon	valitut	edustajat,	mutta	vuosi	vuoden	
jälkeen	he	saivat	 lähinnä	aikaan	stipendin	 jaon.	Sittemmin	
Maanmittarikillan	 110-vuotishistoriikki	 päätettiin	 rahoittaa	

nähtiin	hyödylliseksi	 jo	työelämässä	viihtyvien	alumnien	ja	
opiskelijoiden	polkujen	risteyttämiselle.	

Tämän	seurauksena	killan	aktiiviset	valmistumisen	kynnyk-
sellä	olevat	jäsenet	Eppu	Pesonen	ja	Janika	Lankinsen	sekä	
Ella	Sperling	ja	Tuomas	“Nede”	Nuutilainen	päättivät	tehdä	
tilanteelle	jotain.	Eppu	ja	Janika	valittiin	ensimmäisen	killan	
alumnitoimikunnan	toimihenkilöiksi	vuonna	2017.	Myös	sil-
loiset	 Maanmittarikillan	 hallituslaiset	 puheenjohtaja	 Pinja	
Raitanen	sekä	opintomestari	Emilia	Taskinen	olivat	henges-
sä	mukana	käynnistämässä	alumnitoimintaa.	Ensimmäinen	
suunnittelukokous	järjestettiin	Janikan,	Epun	ja	Neden	voi-
min	Kallion	Mäkikupla-ravintolassa	pizzan	ja	oluen	äärellä.

Ensiaskeleet	toimikunnan	kuin	toimikunnan	perustamisessa	
ovat	selkeä:	ydinporukan	tiedotuskanavan	eli	Telegram-ryh-
män	sekä	 jäsenistölle	 suunnatun	Facebook-ryhmän	 luomi-
nen.	 Olemassa	 olevan	 Maakansa	 -Facebook-sivun	 kautta	
pystyttiin	markkinoimaan	 “Maanmittarikillan	 Alumni”-ryh-
mää,	jossa	jäsenet	pystyisivät	myös	itse	tekemään	julkaisu-
ja.	Seuraavaksi	tehtäväksi	silloiselle	hallitukselle	osui	uuden	
välilehden	lisääminen	Maanmittarikillan	nettisivuille	ja	säh-
köpostilistan	 luominen	tiedottamista	varten.	Loppuvuoden	
2017	 alumnitapahtumiksi	 järjestettiin	 yhteiskäynti	 Suuret	
Oluet Pienet Panimot -tapahtumassa, Alumnikiekko sekä 
pikkujouluafterit.

rahastosta	ja	hankkia	sillä	tuottoa.	Kuitenkaan	myynti	ei	ol-
lut	odotettua.	 Lopulta	päästiin	 juuri	omilleen,	mutta	 tuot-
toa	ei	 tullut.	Paljon	 jäi	kirjoja	killalle	varastoon	myytäväksi	
ja	jaettavaksi.

2010-luvun	 puolivälin	 tienoilla	 yhdistyksen	 hallinnollisen	
taakan	(esim.	sääntömääräiset	kokoukset,	toiminnantarkas-
tus)	 pyörittäminen	 vain	 alumnitapahtumien	 ja	 stipendien	
jaon	järjestämisen	vuoksi	koettiin	turhan	raskaaksi	ja	nähtiin	
järkeväksi	siirtää	alumnitoiminta	kokonaan	killan	alle.	Maa-
kansan	 rahasto	 päätettiin	 purkaa.	 Maanmittarikillan	 Tuki	
ry	 järjesti	 viimeisenä	 tapahtumanaan	 alumnisitsit	 syksyllä	
2015	ja	lahjoitti	loput	varansa	killalle.

Killan alumnitoiminnan herääminen

Sen	 lisäksi,	 että	 valmistuneet	 maanmittarit	 ovat	 liittyneet	
killan	alumnijäseniksi,	ovat	he	usein	myös	 liittyneet	 jonkin	
ammattiainekerhon	alumnilistalle.	 Tyypillisempiä	ammatti-
ainekerhoista	ovat	olleet	mittareille	Fundi,	Linkki	ja	Poligo-
ni.	 Kandiuudistuksen	 (vuonna	 2013)	 seurauksena	 Poligoni	
siirtyi	hiljalleen	enemmän	Rakennusinsinöörikillan	puolelle	
vähentäen	 ammattiainekerhojen	 määrän	 kahteen.	 Tämän	
kuitenkin	 havaittiin	 hieman	 jakavan	 killoista	 perheintä	 eri	
suuntiin	ja	koettiin	tarve	Maanmittarikillan	oman	alumnitoi-
minnan	 vetreyttämiselle.	 Lisäksi	 opintouudistuksen	myötä	

Koonnut:	Laura	Strömberg
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Ensimmäisen	 kerran	 killan	 vaalikokouksessa	 valittiin	 vi-
rallisesti	 alumnivastaavat	 vudeksi	 2018,	 jotka	 olivat	 Laura	
Strömberg	ja	Daniel	Grönlund	vuosikurssilta	2013.	Vuonna	
2018	 järjestettiin	aftereita	 sekä	alumnien	 ja	opiskelijoiden	
yhteinen	 sushi-	 ja	 viini-ilta	 Otarannassa.	 Seuraavaksi	 vuo-
deksi	 2019	 alumnivastaaviksi	 valittiin	 Anni	 Vuolle-Apiala	
sekä	Meri	Ahokas,	ketkä	edustivat	mittarivuosikertaa	2014.	
Vuonna	 2019	 jatkettiin	 afterilinjalla	 ja	 testattiin	 Annanka-
dun	Olhus	Stockholm,	Bulevardin	Tony’s	Deli,	Olavinkadun	
Teerenpeli	sekä	Helsinginkadun	Tenho	Restobar.	Strategiana	
afteripaikkojen	 valinnassa	 oli	 lähes	 poikkeuksetta	 halvim-
man	juoman	taktiikka,	eli	metsästettiin	Helsingin	keskustan	
skumppatarjouksia.

Pyöreälle	 vuodelle	 2020	 alumnivastaaviksi	 valittiin	 Liisa	
Mustonen	ja	Satu	Räty	edustaen	vuosikurssia	2015.	He	jär-
jestivät	alkuvuodesta	alumnipubivisan	Olhus	Kobenhavenis-
sa	sekä	lisäksi	yhteistapahtuman	MK	Speed-Datingin	alum-
neille	ja	opiskeljoille	yhteistyössä	killan	yrityssuhdemestarin	
ja	opintomestarin	kanssa.	Niin	alumnit	kuin	opiskelijat	ko-
kivat	 yhteistapahtuman	erittäin	hyödyllisiksi.	 Kuitenkin	ke-
vään	mittaan	tapahtumat	jouduttiin	peruuttamaan	vallitse-
van	 pandemiatilanteen	 vuoksi,	 joka	 jatkui	 ainakin	 vuoden	
loppuun	saakka.

Vuoden	 2020	 lopulla	 Maanmittarikillan	 Alumni	 -Face-
book-ryhmässä	oli	yhteensä	186	jäsentä	ja	sähköpostilistalla	
yhteensä	120	osoitetta.

Ylin kuva: Alumnien pikkujoulut Deliberissä 2018.

Keskellä: Skoolailua Maakansan Alumnisitseillä 
27.5.2016. Smökissä. & MK Alumni-Opiskelija 

Speed dating 2020  - tarjoiluista ei tingitty

Alin kuva: Alumniristeily 2016.
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Rakennetun	ympäristön	 laitos	mullisti	 killan	opiskelijoiden	
arjen	vuonna	2013,	jolloin	Insinööritieteiden	korkeakoulun	
kandidaattiohjelmat	 uudistuivat.	 Kandiuudistusta	 seura-
si	myös	maisteriuudistus	 loogisesti	kolmen	vuoden	päästä	
vuonna	2016	(ja	koska	harvoin	uudistukset	lupsahtavat	en-
simmäisellä	kerralla	putkeen,	kiinteistötalouden	maisterioh-
jelma	meni	uusiksi	vielä	kerran	vuonna	2018).	

Uudistusten	myötä	 killan	 uudet	 fuksit	 olivat	 vuonna	 2013	
ensimmäisen	 kerran	 Rakennetun	 ympäristön	 kandidaat-
tiohjelman	opiskelijoita.	Vuodesta	2016	alkaen	RYM-kandin	
lisäksi	kiltaan	tupsahti	mukaan	Maankäytön	suunnittelun	ja	
liikennetekniikan,	 Kiinteistötalouden	 sekä	 Creative	 Sustai-
nability	 -ohjelmien	opiskelijat.	Opintouudistuksista	 seurasi	
myös	 käytännön	muutoksia	 killan	 toimintaan,	 kun	 vuosit-
taisten	fuksien	määrä	tippui	noin	kahdeksastakymmenestä	
neljäänkymmeneenviiteen.	 Esimerkiksi	 aiemmin	 Smökissä	
järjestetylle	haalarigaalalle	täytyi	etsiä	uusi	tila,	jottei	Smö-
kin	tyhjyys	olisi	latistanut	muuten	ylevää	gaalaa.	

Uuteen	Rakennetun	ympäristön	kandiohjelmaan	sisältyy	In-
sinööritieteiden	korkeakoulun	(ENG)	yleisten	kurssien	lisäksi	
myös	 maankäytön	 suunnittelun,	 liikennetekniikan	 ja	 kiin-
teistötalouden	kursseja.	Yhteisten	ENG-kurssien	yleistyessä	
pakollisten	kurssien	katraaseen	lisättiin	myös	muun	muassa	
pakollinen	kemian	kurssi.

Kemian	kurssin	yhteyttä	maankäytön	suunnitteluun	tai	kiin-
teistötalouteen	(saatika	liikennetekniikan)	opintolinjoihin	ei	
nähnyt	 kukaan	 kandiopiskelijoista.	 Pakollinen	 kurssi	 jatkui	
siitä,	mihin	lukion	pitkä	kemia	oli	jäänyt.	Huomioitavaa	on,	
että	RYM-tutkintoon	ei	ollut	aluksi		mahdollista	hakea	sisään	
kemian	kokeella,	vaan	vaihtoehdot	olivat	fysiikan	tai	yhteis-
kuntatieteen	koe	matematiikan	lisäksi.	Oletus	siitä,	että	kan-
diohjelmassa	opiskelevat	olivat	suorittaneet	pitkän	kemian	
lukiossa,	oli	siis	lähtökohtaisesti	vinksallaan.	

maisteriohjelman	vastaavan	professorin	vetoomus	Insinöö-
ritieteiden	 korkeakoulun	 dekaanille,	 jossa	 nostettiin	 esiin	
huoli	opiskelijoiden	kanditutkinnon	läpipääsyn	jäävän	kiinni	
pakollisesta	kemian	kurssista,	jolla	ei	ole	suoraa	yhteyttä	ra-
kennetun	ympäristön	alaan.	Korvaavaksi	kurssiksi,	joka	voisi	
motivoida	myös	opiskelijoita	enemmän	opintojen	liittyessä	
opintoalaan,	ehdotettiin	kansantaloustiedettä.	Tämä	vuon-
na	2016	tehty	vetoomus	 ja	opiskelijoiden	riittävän	pitkään	
jatkunut	kurssilla	roikkuminen	otettiin	viimein	ENG:in	päät-
tävien	elinten	kuuleviin	korviin	vuonna	2019,	kun	kemialle	
tuli	vaihtoehtoisia	kursseja	esimerkiksi	taloustieteen,	yritys-
juridiikan	ja	tietokantojen	aiheisiin	liittyen.

Oi	Aalto-yliopiston	Insinööritieteiden	korkeakoulu,	tuo	jous-
tava,	 ketterä	 ja	 yhteensopivia	 opintokokonaisuuksia	 luova	
instituutio,	 haluan	 koko	Maanmittarikillan	 puolesta	 kiittää	
tästä	2013-2019	käydystä	väännöstä	yhden	kemian	kurssin	
vuoksi.	Uskon,	 että	 rakennetun	 ympäristön	nykyiset	 ja	 tu-
levat	 ammattilaiset	 tulevat	 kaikki	 muistelemaan	 kauhulla	
kurssista	aiheutuneita	painajaisia	loppu	elämänsä.

Aamen.	

PS.	 Poikkeuksiakin	 löytyi,	 sillä	 jotkut	 RYMiläiset	 olivat	 va-
paaehtoisesti	opiskelleet	pitkän	kemian	lukiossa	ja	kurssi	oli	
heille	kuulemma	helppo	ja	jopa	nautinnollinen	kokemus.	En	
ymmärrä.

”Mikä v***n kemia!?
-KiinteistöTALOUS”
(Geometro 1/2019)

Kurssilla	kärsivät	kaikki:	opiskelijat,	assarit	ja	kurssia	vetävät	
professorit,	 sillä	 ei	ollu	 kurssi	 eikä	 toinen,	 josta	opiskelijat	
eivät	 päässeet	 läpi,	 ja	 RYM-opiskelijat	 roikkuivat	 vuodesta	
toiseen	ko.	kurssilla	proffien	iloksi.	Lopulta	kemian	kurssiin	
otettiin	mukaan	“suullinen	loppukoe”,	jossa	vuosia	kurssilla	
roikkuneet	pystyivät	“osoittamaan	taitonsa”	kirjallisen	ten-
tin	sijaan	kertomalla	riittävän	läheltä	aihetta	liippaavia	vas-
tauksia	suullisesti.	

Kurssin	 järjettömyydestä	 kertoo	 myös	 Kiinteistötalouden	

OPINTOMUUTOKSET
Koonnut:	Anni	Vuolle-Apiala
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Rakennetun	ympäristön	pääainekokonaisuus	käynnistyi	syk-
syllä	 2013	 ensimmäisten	 RYM-fuksien	 aloittaessa	 opinnot	
Otaniemessä.	 Tätä	 kuitenkin	 edelsi	 pääainekokonaisuuden	
markkinointi,	jossa	opintoihin	hakeville	yritettiin	täsmentää	
mitä	ihmettä	tarkoittaa	rakennettu	ympäristö	ja	mitä	täällä	
pääsee	opiskelemaan.	Mukana	RYM:n	markkinointia	raken-
tamassa	oli	mm.	killan	konkari	Eppu	Pesonen:

“Isoimpana	 haasteena	 RYM:n	 markkinoinnissa	 oli	 ehkäpä	
ohjelman	hieman	epämääräinen	nimi.	Moni	 pääainekoko-
naisuus	markkinoi	nimellään	 jo	 itse	 itseään,	mutta	Raken-
nettu	 ympäristö	 kuulostaa	 aiheeseen	 perehtymättömälle	
(tyypillisesti	lukiolaiselle)	todella	epämääräiseltä	tai	laveal-
ta.	Vanhat	vastaavia	pääaineita	suorittaneet	opiskelijat	val-
jastettiin	markkinointivideoiden	tekoon	ja	haastatteluihin	ja	
esittelemään	RYM:ä	kieli	keskellä	suuta	Aallon	avoimien	ovi-
en	päivissä	yrittäen	selittää	käytännössä	ohjelman	sisältöä	
ja	mahdollisuuksia.	Oletuksena	oli,	että	ensimmäisen	parin	
vuoden	jälkeen	ohjelma	ja	opiskelijat	alkavat	itse	markkinoi-
maan	 itseään,	mutta	 aluksi	 isoimpana	 haasteena	 oli,	 että	
ohjelmaa	 markkinoivat	 opiskelijat	 eivät	 todella	 tienneet	
mitä	ovat	oikeastaan	markkinoimassa	 ja	mitä	RYM:n	opin-
tokokonaisuus	tulee	oikeasti	sisältämään.	Tästäkin	onneksi	

selvittiin!”

Killan Oltermannin ja Maakäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelman vetäjän 
Marketta Kytän näkemys uusista maisteriohjelmista:

“Tulin	 valituksi	 maankäytön	 suunnittelun	 professoriksi	
vuonna	2013	 ja	 ensitöikseni	 sain	 vastuulleni	 kokonaan	
uuden	 maisteriohjelman	 valmistelun.	 Insinööritietei-
den	 koulussa	 oli	 nimittäin	 juuri	 käynnistynyt	 uusien,	
Bolognan	 julistuksen	mukaisten	maisteriohjelmien	 val-
mistelu.	 Entisten	 putkitutkintojen	 sijaan	 suunniteltiin	
kaksivaiheinen	 tutkintojärjestelmä,	 jossa	 hieman	 laa-
jempia	 kandiohjelmia	 seurasivat	 fokusoituneemmat	
maisteriohjelmat.	 Insinööritieteen	 maisteriohjelmissa	
tavoitteeksi	 otettiin,	 että	 opiskelijoilla	 tulee	 olla	 entis-
tä	 suuremmat	 vapaudet	 räätälöidä	 tutkinnosta	 oman-
näköisensä.	 Niinpä	 maanmittarit	 saivat	 yhteisen	 kan-
diohjelman,	 Rakennetun	 ympäristön	 ohjelman	 ja	 kaksi	
valinnaista	 maisteriohjelmaa,	 Kiinteistötalouden	 sekä	
Maankäytön	 suunnittelun	 ja	 liikennetekniikan	 maiste-
riohjelmat.

Minun	valmisteltavakseni	 lankesi	Maankäytön	 suunnit-
telun	ja	liikennetekniikan	maisteriohjelman	kokoonjuok-
seminen.	Kokonaisen	koulutusohjelman	valmistelu	tun-
tui	aluksi	suorastaan	tyrmäävän	vaikealta,	eihän	minulla	
ollut	 aloittelevana	 professorina	 kokemusta	 edes	 koko-

naisten	kurssien	valmistelusta	saati	juuri	mitään	käsitys-
tä	 siitä,	mistä	hyvä	koulutusohjelma	on	 tehty.	Onneksi	
tukenani	oli	mahtava	ryhmä	kokeneempia	professoreita,	
opettajia	 ja	tutkijoita	ja	eri	sidosryhmien	edustajia,	 joi-
den	kanssa	yhteiskehittäen	ohjelman	ääriviivat	alkoivat	
hahmottua.	Luonnollisesti	myös	opiskelijoita	kuunneltiin	
ohjelman	 rakentamisvaiheessa	 kuten	 myös	 sitten	 kun	
ohjelma	avattiin	vuonna	2016.

Koska	 juuri	 tänä	vuonna	kaikkia	koulutusohjelmiamme	
on	 systemaattisesti	 arvioitu,	 on	 helppoa	 kertoa	 jotain	
siitä, miten koulutusohjelmamme ovat pystyneet lu-
nastamaan	niille	asetetut	 toiveet	 ja	 tavoitteet.	 Ilokseni	
voin	kertoa,	että	sidosryhmät	olivat	erittäin	 tyytyväisiä	
ohjelmiimme:	kehuja	saatiin	esim.	ohjelmien	joustavuu-
desta	 ja	 siitä,	 että	 ohjelmat	 tuottavat	 sekä	 geneerisiä	
taitoja	että	erityisvalmiuksia,	tutkimuksen	ja	opetuksen	
tiiviistä	kytköksistä,	yhteistyöstä	koulumme	sisällä	ja	sen	
ulkopuolella	 sekä	 hyvistä	 käytännöistä	 sidosryhmäyh-
teistyössä.	Toki	parannettavaakin	 löytyi	vaikkapa	ohjel-

miemme	markkinoinnissa	ja	yhteistyön	motivoinnissa.”

”Hitto, että olis ollu helppo 
tentti. Jos ois lukenu. Prkl”

(Geometro 1/2016)
”Älkää marisko, 

leipäjonossakin voi 
lukea tenttiin.”

(Geometro 2/2016)
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AMMATTIAINEKERHOT

Poligoni
Geomatiikan	opiskelijoiden	kerholla	Poligonilla	oli	2010-lu-
vun	alkuun	asti	tiiviit	ja	läheiset	suhteet	Maanmittarikiltaan	
sekä	killan	 toiseen	ammattiainekerhoon	Fundiin,	 joka	vas-
tasi	kiinteistötalouden	opiskelijoista.	Samoja	aktiiveja	toimi	
niin	killan	kuin	kerhojenkin	hallituksissa.	Kandiuudistuksen	
myötä	 vuonna	2013	Maanmittarikilta	 alkoi	 kuitenkin	 otta-
maan	vastaan	vain	Rakennetun	ympäristön	kandipääaineen	
fukseja,	ja	geomatiikan	pääaine	haudattiin.	Sitä	vastaan	luo-
tiin	uusi	Geoinformatiikan	maisteriohjelma,	joka	sijoitettiin	
kuitenkin	 jatkoksi	 Energia-	 ja	 ympäristötekniikan	 kandioh-
jelmaan,	 jonka	fukseja	otti	vastaan	Rakennusinsinöörikilta.	
Niinpä	Poligoni	putosi	tilanteeseen,	 jossa	se	yritti	ylläpitää	
suhdetta	 vanhoihin	 kiltalaisiin	 sekä	 aloittaa	 lähes	 tyhjästä	
yhteistyön	Rakennusinsinöörikillan	kanssa,	jotta	uusia	jäse-
niä	riittäisi	kerholle	jatkossakin.	

Reeta	Helinoja	(os.	Ojala)	muistelee,	kuinka	muutokset	vai-
kuttivat	 Poligoniin	 ja	 sen	 jäsenistöön:	 “Aiemmin	 Poligonin	
jäsenenä	olivat	pääasiassa	vain	Maanmittarikillan	geomatii-
kan	opiskelijat.	Vuodesta	2014	alkaen	yhdistyksen	toimintaa	
alettiin	laajentaa	enemmän	vaihto-	ja	maisteriopiskelijoihin	
kuin	 myös	 uuden	 kandiohjelman	 Rakennusinsinöörikillan	
fukseihin,	joilla	tuli	tulevaisuudessa	olemaan	maisteripääai-
neena	Geoinformaatio	(nyk.	Geoinformatics).”

Yhteys	Maanmittarikiltaan	pysyi	vielä	tiiviinä	vuosikymme-
nen	 puoleen	 väliin	 asti,	mutta	 geomatiikkaa	 opiskelleiden	
mittareiden	 valmistuessa	 välit	 katkesivat	 nopeasti,	 ja	 Po-
ligoni	löysi	uuden	kodin	Rakennusinsinöörikillan	huomasta.	
Tilanteesta	 kertoo	 osuvasti	 Poligonin	 puheenjohtajan	 Joni	
Salon	muisto	MK:n	 vuosijuhlilta	 vuonna	 2015,	 jossa	 ”syk-
syllä	 2012	 aloittaneista	 ’viimeisistä	 geolaisista’	 koostunut	
Poligonin	 edustajisto	 lahjoitti	 killalle	 vihreän	 geomatiikan	
hautakiven,	 jonka	 vihreä	 väri	 viittasi	 jo	 historian	 kirjoihin	
siirtyneeseen	geolaisten	vihreään	haalarin	hihaan.”

Poligonin hallitus antamassa killalle lahjaksi geomatiikan vihreää hautakiveä (2015).

Ammattiainekerhot ovat tarjonneet maanmittareille toimintaa 
killan ohella läpi vuosikymmenen. Opinto-ohjelmien muutosten 
myötä myös ammattiainekerhojen rooli muuttui ja kerhojen piti 
hakea paikkaansa uusien kiltojen alaisuudesta. Poligoni siirtyi 
enemmän Rakennusinsinöörikillan alaisuuteen, ja Linkki taas siir-
tyi Rakennusinsinöörikillan alaisuudesta mittarien ammattiaine-
kerhoksi.

Koonnut:	Ville	Alasalmi	&	Netta	Maijala
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Linkki
Myös	 liikennealan	 opiskelijoiden	 kerho	 Linkki	 (ent.	 Liiken-
neakatemia)	 oli	 vuosikymmenen	 aikana	 suuressa	murrok-
sessa.	 Linkki	 toimi	 vielä	 2010-luvun	 alussa	 yhtenä	 Raken-
nusinsinöörikillan	 alaisista	 ammattiainekerhoista.	 Vanhat	
kandiohjelmat	oli	rakennettu	niin,	että	suunnilleen	toisena	
vuonna	lähdettiin	vahvasti	erikoistumaan	omaan	alaan	kurs-
sien	muodossa,	 ja	 joka	 alalla	 oli	 oma	 kerho	 järjestämässä	
ammatillista	ohjelmaa.	Tutkintouudistuksen	myötä	vuoden	
2013	 jälkeen	 liikennetekniikan	 opinnot	 siirtyvät	 kuitenkin	
osaksi	RYM-kandiohjelmaa	ja	SPT-maisteriohjelmaa,	 jolloin	
Linkki	 liukuikin	 Maanmittarikillan	 opiskelijoiden	 ammatti-
ainekerhoksi.	Toimintakin	muuttui	paljon,	kun	kilta	vaihtui.	
Linkin	 ja	 opinto-ohjelmien	 muutosten	 rinnalla	 kulkenut	
Heikki	Salko	muistelee	murrosta	seuraavasti:	”Jos	mietitään	
muutosta Linkin kannalta näin jälkeenpäin, niin kyse oli itse-
näistymisestä.	MK	on	tosiaan	killoista	perhein,	eli	pienempi	
ja	tiiviimpi	yhteisö	kuin	IK	(etenkin	ennen	kandiuudistusta),	
joten	 vastaavaa	 tarvetta	 välitason	 organisaatiolle	 ei	 ole.	
Aiemmin	kerho	oli	hierarkiassa	 selvästi	killan	alaisuudessa	
ja	 nyt	 enemmän	 rinnalla.	 Tämän	 paikan	 löytäminen	 kesti	
pari	vuotta,	ja	se	melkein	tappoi	Linkin,	mutta	lopulta	uusi	
identiteetti	saatiin	luotua.”

Tunkeutuminen	 uuden	 killan	 toimintaan	 ei	 kuitenkaan	 al-
kuun	luonnistunut	Linkin	hallitusten	ja	jäsenistön	koostues-
sa	 vielä	 raksalaisista.	 Linkki	 piti	 yhteyksiä	 MK:n	 suuntaan	
pintapuolisesti,	 mutta	 todelliseen	 muutokseen	 tarvittiin	
uusia	 jäseniä	uuden	 killan	puolelta.	Vuoden	2015	 vaaliko-
koukseen	 saatiin	 lopulta	 ”sattumankaupalla”	 liikenteestä	
kiinnostuneita	mittareita	 paikalle,	 jolloin	 heitä	 päätyi	 hal-
litukseen,	 ja	 Juho	 Björkman	 mittarifuksina	 jopa	 suoraan	
puheenjohtajaksi.	 Björkman	 muistelee	 aikaa	 seuraavasti:	
“Koko	AA-kerhoskene	oli	hajaannuksen	tilassa;	 raksan	ker-
hoja	 myös	 kuoli,	 ja	 niitä	 yhdistettiin	 toisiinsa.	 Kun	 menin	
joulukuussa	2015	vaalikokoukseen,	tarkoituksenani	ei	ollut	
ryhtyä	puhikseksi.	Niin	kuitenkin	kävi.	Hallituksessa	oli	pal-

jon	 nuoria	 ja	 yhdistystoiminnassa	 kokemattomia	 jäseniä.	
Alussa	 toiminta	 oli	 melkoista	 hapuilua,	 ja	 osaamisvajetta	
paikattiin	innostuksella	liikennealaa	kohtaan	(ja	oluella)."

Sen	jälkeen	Linkissä	on	ollut	vahva	mittarienemmistö.	Muu-
toksen	myötä	mittareita	alkoi	ilmestyä	myös	Linkin	tapahtu-
miin,	kun	ne	olivat	omien	kiltalaisten	järjestämiä.	Muutama	
vanha	 perinne,	 kuten	 Brittisaunailta	 ja	 kevään	 MO-bileet	
muiden	 ammattiainekerhojen	 kanssa	 ovat	 jatkuneet.	 Ylei-
sesti	 toiminta	 on	 kuitenkin	 kehittynyt	 uusien	 tekijöiden	
näköiseksi,	 ja	 on	 aloitettu	 uusia	 perinteitä,	 kuten	 Linkin	
Pizzakaljasitsit,	 jotka	 lähtivät	 Iiro	 Vainikaisen	 aloitteesta:	
“Minun	edellisessä	opiskelijamaailmassa	oli	 järjestetty	piz-
zasitsit,	joiden	kaltaista	en	ollut	nähnyt	Otaniemessä.	Tämä	
tapahtuma	järjestettiin	ensimmäistä	kertaa	jo	ensimmäise-
nä	hallitusvuotenani	 eli	 2017.	 Tällöin	 saimme	aika	pitkällä	
tökkimisellä	juurikin	50	paikkaa	täyteen,	mutta	kun	tätä	ide-
aa	jatkettiin,	niin	toisena	vuotena	tämä	samainen	50	paikka	
myytiinkin	täyteen	jo	alle	vartissa.	Erityisen	ylpeä	olen	siitä,	
että	seuraajahallitukseni	uskalsi	viedä	tapahtuman	seuraa-
valle	tasolle	ja	sai	jopa	Smökin	täyteen.”

Juho	Björkmanin	sanoin,	Linkki	alkoi	järjestää	entistä	enem-
män	viihdepainotteisia	tapahtumia	pitäen	kuitenkin	samalla	
kiinni	ammattiainekerhotoimintaan	kuuluvista	ammatillises-
ti	 kiinnostavista	tilaisuuksista.	 “Yhdistelmä	 asiaa,	 viihdettä	
ja	mukavaa	seuraa	kantaa	edelleen.”	Linkin	monet	excursiot	
sekä	vuosittainen	Liikenneakatemiapäivät	ovat	säilyttäneet	
suosionsa	 ja	 vieneet	 opiskelijoita	 monenlaisiin	 kohteisiin.	
Kuten	 Heikki	 Salko	 kertoo:	 “Ei	 muuten	 olisi	 ollut	 mitään	
asiaa	Helsinki-Vantaan	 lennonjohtotorniin,	Silja	Serenaden	
konehuoneeseen	tai	HKL:n	metrovarikon	monttuun.”	Salko	
ja	Björkman	vastasivat	myös	Linkin	25-vuotisjuhlista,	 jotka	
keväällä	2019	kokosivat	niin	 raksalaisia	kuin	mittareita	yh-
teen	juhlistamaan	kerhon	historiaa.

Linkin Pizzakaljasitsit täyttivät Smökin syksyllä 2019. 
Kuva: Eeti Ahola

Linkin excursio vei uudet mittarifuksit ihmettelemään 
Otaniemen läpi rakennettuja Raide-Jokerin kiskoja. Taustalla 
häämöttää vanha Gentti. (2020) Kuva: Joona Aspegren
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Fundi
Vuonna	2012	alkoikin	Fundin	perinteinen	Münchenin	reis-
su,	 jolle	on	 suunnattu	 jo	useamman	kerran.	Vuoden	2014	
puheenjohtajan	 Atte	 Laineen	 sanoin:	 ”Kansainvälinen	
suuri	 kiinteistöalan	 tapahtuma	 yhdistettynä	 baijerilaiseen	
olutjuhlaan	 olivat	 ikimuistoinen	 yhdistelmä.	 Excursio	 saa-
vutti	 suuren	 suosion.	Muistan	 auttaneeni	 järjestelyissä	 tai	
ainakin	 osallistuneeni	 neljänä	 vuonna	 putkeen.	 Parhaiten	
mieleeni	 ovat	 jääneet	 yhteishenki	 fundilaisten	 kanssa,	 se-
minaarit	 messuilla,	 kohtaamiset	 paikallisten	 Regensburgin	
opiskelijoiden	 kanssa	 sekä	 reipas	 juhlinta	 olutteltoissa.”	
Laineen	 puheenjohtajavuonna	 järjestettiin	 ensimmäisen	
kerran	myös	 perinteeksi	 noussut	 Fundin	 urailta	 Fura,	 jos-
sa	 yritysten	 edustajat	 pyydettiin	 vaihteeksi	 toimistoiltansa	
Otaniemeen	esittäytymään	opiskelijoille.

Fundilaiset	on	 tunnettu	myös	golfin	pelaamisesta:	 “Yksien	
sitsien	jälkimainingeissa	eräs	kilta-aktiivi	kysyi	minulta,	onko	
Fundi	pelkkää	golfia.	Hymähdin	asialle.	Tuolloin	teekkareilla	
ei	ollut	omaa	golf-seuraa	ja	laji	oli	kieltämättä	saavuttanut	
jäsenistössä	suosiota”,	Laine	muistelee.	Fundi	onkin	järjes-
tänyt	vuosittain	sekä	golf-kisoja	että	kosteahkoja	golf-mat-
koja	 Tallinnaan	 ystäväainejärjestöjen	 ROPOn	 ja	 Prodekon	
kanssa.	Golf-reissuista	kertoo	hyvin	myös	Haakanan	muisto:	
”Ollaan	 muun	 muassa	 vahingossa	 yritetty	 myydä	 Kalervo	
Kummolalle	Fundin	golf-kisassa	bisseä	golf-autobaarista.	Ei	
ostanut!”

Kesäkuussa 2016 Fundi-Ropon yhteinen golfreissu 
Viroon. Kuvissa Olli-Pekka Mustonen, matkanjärjes-
täjät Laura Strömberg ja Jenna Häyrynen.

Myöskin	 jo	 25	 vuoden	 ikään	 ehtinyttä	 kiinteistötalouden	
opiskelijoiden	 kerhoa	 Fundia	 on	 luonnehdittu	 järjestöksi,	
johon	ei	 liitytä	vaan	kasvetaan.	Alkuaikoinaan	Fundi	halusi	
selvästi	erottautua	normaalista	kiltatoiminnasta	ja	opiskeli-
jameiningeistä:	”haalarit	vaihtuivat	business	casualiin	ja	kal-
jatölkit	viineihin	 ja	 juustoihin”.	2010-luvun	alusta	 järjestön	
keulaa	on	kuitenkin	käännetty	myös	fuksimyönteisempään	
suuntaan, kuten vuonna 2013 puheenjohtajan toiminut 
Riikka	Haakana	kertoo:	“Fundia	haluttiin	markkinoida	opis-
kelijoille	 jo	ensimmäisestä	 vuodesta	 lähtien,	 sillä	 tutkinto-
uudistuksen	 myötä	 kiinteistötalouden	 kandidaattiohjelma	
lopetettiin	kandivaiheen	opinnoista	sen	siirtyessä	maisteri-
vaiheen	valinnaksi.	Pelättiin,	kuinka	tulevat	Rakennetun	ym-
päristön	fuksit	saisivat	tarpeeksi	monipuolista	informaatiota	
pääainevalintoja	 ja	 työelämää	 varten,	 kun	 kiinteistötalou-
den	kursseja	oli	tarjolla	kandivaiheessa	niin	vähän.”

Fundi	onkin	 järjestänyt	monia	työelämää	avaavia	 tapahtu-
mia	 ja	ekskursioita	myös	kandifukseille.	Hallituksessa	vuo-
sina	 2013-2015	 toiminut	 Jenna	 Häyrynen	 kertoo,	 kuinka	
Fundi	yhdisti	opiskelijat	alan	yrityksiin:	“Tiivistimme	Fundin	
ja	yritysten	yhteistyötä	luomalla	Partner-ohjelman,	jossa	yh-
teistyökumppanit	saavat	näkyvyyttä	mm.	kerhon	nettisivuil-
la,	 ekskursioilla	 ja	 teemailloissa.	 Partner-ohjelman	 myötä	
yhä	 useampi	 alan	 yritys	 tuli	 tutuksi	 opiskelijoille,	 ja	 usea	
saikin	Fundin	kautta	työpaikan.	Partner-ohjelma	vakiinnutti	
myös	tasaisen	vuosittaisen	kassavirran,	jolla	mahdollistettiin	
mm.	vuotuinen	Münchenin	seminaarimatka.”	



41

Ammattiainekerhojen suhde kiltaan
Pikkuhiljaa	 vuosikymmenen	 lopulla	 Linkki	 vakiinnutti	 ase-
mansa	 Maanmittarikillan	 ammattiainekerhona	 Fundin	
vierellä.	MK,	 Linkki	 ja	 Fundi	 alkoivatkin	 vuodesta	 2017	 al-
kaen	 järjestää	 yhdessä	 mittarifukseille	 Viini-	 ja	 tapasillan	
orientaatioviikolla	sekä	Kolme	Kovaa	-excusarjan.	Ammatti-
ainekerhojen	toimintaa	on	kohdistettu	yhä	enemmän	kan-
difukseihin,	 jotta	 heidät	 saataisiin	 alusta	 pitäen	 mukaan,	
unohtamatta	kuitenkaan	suoraan	maisteriohjelmiin	tulevia.	
Moni	kandi-	ja	maisterifukseja	onkin	löytänyt	kerhojen	halli-
tuksiin	vanhempien	opiskelijoiden	ohella,	ja	samoja	aktiive-
ja	on	näkynyt	sekä	killassa	että	ammattiainekerhoissa.	

“Killalla	ja	AA-kerholla	oli	aina	hyvä	suhde,	ikään	kuin	erään-
lainen	 symbioosi”,	 arvioi	 vuonna	2018	 Fundin	 puheenjoh-
tajana	 toiminut	 Lauri	 Hämäläinen.	 Toisaalta	 hän	 kritisoi	
päällekkäisyyksiä	 toiminnassa:	 “Pidin	 hieman	 outona	 sitä,	
ettei	 yhteistyötä	 juurikaan	pohdittu	 yhdessä,	 vaan	 se	 syn-
tyi	 spontaanisti.	 Tietyissä	 tilanteissa	 tästä	 oli	 haittaa	 vaik-
kapa	 sponsorihankinnassa	 kilpailuasetelmasta	 johtuen.	
AA-kerhon	 fokus	on	tietyllä	 tavalla	enemmän	työelämässä	
ja	urasuunnittelussa	verrattuna	kiltaan.”	Myös	vuoden	2019	
Fundin	puheenjohtaja	Tuomas	Lammi	kertoo,	että:	“Yhdis-
tysten	 hakiessa	 entistä	 vahvemmin	 omaa	 identiteettiään,	
tuntui	että	killan	kanssa	käytiin	jopa	hyväntahtoista	kisailua	
tapahtumien	laadusta"	ja	lisää	vielä:	“Mielestäni	molemmat	
ammattiainekerhot	(Fundi	ja	Linkki)	alkoivat	toimia	2010-lu-
vun	lopulla	entistä	aktiivisemmin	ja	näkyvämmin	mittareil-
le.	Myös	AA-yhdistykset	halusivat	selkeämmin	löytää	oman	
identiteettinsä,	 tuoda	 sitä	 esiin	 ja	 siten	 erottua	 killasta	 ja	
toisista	 yhdistyksistä.”	 Linkin	 vuoden	 2020	 puheenjohtaja	
Eeti	Ahola	näkee	myös	suhteen	killan	kanssa	hedelmällise-
nä:	“Vaikka	AA-kerhot	ovat	itsenäisiä	yhdistyksiä,	on	niiden	
toiminta	 omiaan	 rikastamaan	 kaikkien	 mittarien	 tapahtu-
matarjontaa.	 Siksi	 avoin	 vuoropuhelu	 ja	 yhteistyönäkökul-
ma	on	paras,	ja	sitä	kannattaa	myös	tulevaisuudessa	vaalia	
ja	jopa	lisätä!”

Linkki esittäytymässä ammattiainekerhojen yhteisessä (ulkoilma) Viini- ja 
tapasillassa mittarifukseille Koneinsinöörikillalta lainatun teltan suojissa 
vuonna 2020. Kuva: Eeti Ahola
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TAPAHTUMAT 
& KULTTUURI

Yläoikea: Tuuli Härkönen, Netta Maijala ja Aino 
Ruohola aamusitseillä Wapun tienoilla 2016.

Alavasen: Anni Kontturi killan kongin ja lau-
lukirjan sekä vuoden parhaimman aasinsillan 

äärellä Syyspäivän täräyksessä 2011.

Ylävasen: Mittareita ja heidän ystäviään sekä sukulai-
siaan Kaverperhesitseillä Smökissä tammikuussa 2020.

Alaoikea:  Fuksien ensimmäiset sitsit sopivalla huu-
tolauluetäisyydellä koronapandemiavuonna 2020 

Otaniemen Sahalla.

Sitsejä, laulamista, urheilua ja tapahtumia yh-
dessä muiden kiltojen ja ainejärjestöjen kanssa. 
Tässä osiossa selvitetään, mistä mittarien tapah-
tumat ja kultturi on tehty, ja miten ne ovat kehit-
tyneet vuosien aikana.
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SITSIKULTTUURIMittareita kokoontuneina 
Kaikkien Aikojen Hallitussitseil-
le Otaniemen Urban Millille 
vuonna 2015.

Fuksit Elena Jokela, Elli-Noora 
Tiainen, Veera Lehto ja Laura 
Kankaanpää (os. Tuomainen) 
esittävät kiltalaisille itse kynäile-
mänsä kappaleen Laulukoesit-
seillä keväällä 2017.

Henkilökuntaa Smökin tiskin 
takana Laulukoesitseillä 2014. 

Maanmittarikillan	 mahtavien	 100-vuotisjuhlien	 sekä	
110-vuotisjuhlien	 jälkeen	 kilta	 on	edelleen	 vuosittain	 viet-
tänyt	 Kevätpäiväntasausta	 suurehkojen	 juhlien	muodossa.	
Pääjuhlat	ja	jatkot	ovat	olleet	hienoissa	juhlatiloissa	Otanie-
men	ulkopuolella	ja	keränneet	usein	reilusti	yli	sata	juhlijaa.	
Vuosijuhlat	ovat		keränneet	yhteen	sekä	opiskelevia	kiltalai-
sia	että	alumneja	useilta	eri	vuosikursseilta.	Otaniemen	ylei-
sen	 tavan	mukaan	on	vuosijuhliin	kutsuttu	myös	edustajia	
kaikista	muista	killoista	ja	toimikunnista	sekä	killan	entisistä	
hallituksista	ja	muista	ryhmistä.	

Myös	killan	puolivuosijuhlia	eli	Syyspäivän	täräystä	on	syk-
syllä	 juhlittu	hienompien	 ja	suurempien	sitsien	muodossa.	
Syyspäivän	täräys	on	myös	samalla	ollut	MIL	ry:n	vuosijuhla,	
jolloin	sinne	on	kokoontunut	paljon	alumneja.	Joinakin	vuo-
sina	nuorempia	mittareita	alkoi	kuitenkin	tulla	Syyspäivän-
täräykseen	entistä	vähemmän	ja	osa	syynä	tähän	oli	myös	
kandivaiheen	 sisäänoton	pienentyminen	kandiuudistuksen	
myötä,	kun	Kiinteistötalous	ja	Geomatiikka	jäivät	Rakenne-
tun	ympäristön	jalkoihin.	Tämän	seurauksena	tehtiin	vuon-
na	2017	päätös	 yhdistää	Maanmittarikillan	 fuksien	ensim-
mäiset	sitsit	eli	Perinnesitsit	Syyspäivän	täräykseen,	mikä	on	
osoittautunut	varsin	toimivaksi	ja	tutustuttanut	mittarifuksit	
hyvin	 killan	 sitsikulttuuriin.	 Samalla	MIL	 on	 saanut	 tehok-
kaasti	uusia	nuoria	jäseniä.

Koonnut:	Ville	Alasalmi
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Reeta Helinoja (os. Ojala) ja Henri "Hehe" Heilala johta-
massa laulua ja laivaa Aamusitseillä Otarannan kerhotilas-
sa (2017).

Killan	sitsikulttuuri	onkin	ollut	varsin	voimakasta	vuosikym-
menen	aikana.	Tärkeimpiä	killan	sitsitapahtumia	ovat	olleet	
syksyn	alussa	järjestetyt	useita	vuosikursseja	yhteen	tuovat	
Perinnesitsit/Syyspäivän	täräys	sekä	vuoden	alussa	pidetyt	
Kaveri-Perhe-sitsit,	 joihin	mittarit	 ovat	 voineet	 tuoda	 van-
hempiaan,	 sisaruksiaan	 sekä	 ystäviään.	 Kyseisiltä	 sitseiltä	
lieneekin moni hauska muisto ja nämä sitsit ovat olleet 
fiinimmästä	 päästä.	 Keväällä	 on	 myös	 pidetty	 esimerkiksi	
Laulukoesitsejä,	Wappusitsejä	ja	Lakkisitsejä	milloin	miten-
kin.	Näiden	lisäksi	on	pidetty	yhteisiä	sitsejä	MK:n	ja	MaO:n	
kanssa	 vuorovuosin	 Otaniemessä	 ja	 Helsingissä,	MAIK-sit-
sejä	 yhdessä	 IK:n	 ja	 AK:n	 kanssa,	 sekä	 yhteissitsejä	 mui-
denkin	 kiltojen	 kanssa	 esimerkiksi	 aamusitsien	muodossa.	
Kaikki	 sitsit	 eivät	 kuitenkaan	ole	 olleet	 fiinejä,	 vaan	 välillä	
on	päässyt	repäisemään	myös	asuilla	vaihtelevien	teemojen	
puitteissa.

Sitseillä	on	käytetty	ahkerasti	killan	laulukirjoja	sekä	on	ollut	
tapana	kirjoitella	niihin	kaikenlaisia	terveisiä,	joita	voi	sitten	
seuraavana	aamuna	lueskella.	Toisaalta	kirjojen	lisäksi	myös	
lukkarien	 sitseille	 tekemät	 lauluvihot	 eli	 läsyt	 ovat	 olleet	
Otaniemessä	 laajalti	 levinnyt	 tapa.	 Niihin	 on	 voitu	 kerätä	
vaihteleva	kattaus	uusia	ja	vanhoja	sekä	tunnettuja	ja	tun-
temattomampia	 lauluja,	 	unohtamatta	myöskään	hauskoja	
kuvia.	 Kuitenkin	 vuosikymmenen	 aikana	 on	 läsyissäkin	 ta-
pahtunut	muutosta.	Ekologisuuden	nimissä	pääpaino	sitsi-
lauluissa	 on	 yritetty	 siirtää	 kirjoihin	 ja	 läsyihin	 kerätä	 vain	
sellaisia	kappaleita,	joita	ei	löydy	kirjasta.	

Lukkarointi	on	vuosikymmennen	aikana	pysynyt	melko	sa-
manlaisena.	Muutama	 lukkari	on	päävastuussa	sitsikansan	
laulattamisesta	 ja	he	ovat	avoimia	myös	antamaan	mikro-
fonia	muillekin	kiltalaisille.	Vuosikymmenen	puoleen	väliin	
saakka	 oli	 toteutettu	 perinnettä,	 jonka	 mukaan	 killan	 IE	
antaa	 lukkareille	 yhden	nautiskelupullon,	 jotta	 laulaminen	
sujuu	paremmin.	Kuitenkin	tästä	perinteestä	päätettiin	luo-
pua	sen	jälkeen,	kun	eräs	lukkari	(myöskin	tunnetaan	erään	
vuoden	isäntänä)	veti	kolmatta	kertaa	samaa	laulua	sitseillä	
muistamatta,	että	laulu	oli	jo	laulettu	(kahdesti).	

Sitsien	myötä	 killan	 lukkarien	 toiminta	 sekä	 laulukulttuuri	
ovat	 pysyneet	 vahvoina.	 Esimerkiksi	 110-vuosijuhlien	 alla	
pidetty	Lauluratikka-tempaus	oli	niin	pidetty,	että	se	päätet-
tiin	järjestää	myös	vuosina	2012	ja	2014.	Sen	jälkeen	vuosi-
juhlaviikoilla	ollaankin	perinteisesti	pidetty	killan	laulukirjan	
läpilaulantaa niin saunassa kuin kiltahuoneellakin ja näin 
opetettu	 killan	 laulukulttuuria	 ja	 mittariklassikoita	 uusille	
(lukkari)sukupolville.	 Vuonna	 2020	 Covid-pandemian	 pe-
ruessa	 fyysiset	 tapahtumat,	 kävi	 jopa	niin,	että	 laulukirjan	
läpilaulanta	pidettiin	kokonaan	etäyhteydellä	 killan	omalla	
Discord-kanavalla.	Kuulemma	tietotekniikan	viiveistä	johtu-
en	laulu	oli	harvinaisen	epäpuhdasta,	mutta	niin	vain	laulet-
tiin	mieluummin	kuin	hyvin.

”Aamusitseillä on hauskaa. PJK on loppujen lopuksi oikein 
hauska kilta! Vaikka sitsaajia on vähän, tunnelma on katossa! 

Kerrankin positiivista sanottavaa. T kitatyttö11”
Geometro 2/2015

Laura Strömberg ja Ville Aikala laittavat alkujuomat val-
miiksi Kaveriperhesitseille 2014.
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LAULUKIRJA JA -KULTTUURI

Ylin kuva: Alkuperäisen laulukirjan 3.0 kansi.

Alin kuva: Mittariklassikoita sitsien laululäsyssä Kaikkien 
Aikojen Hallitussitseillä 2015.

Keskimmäinen kuva: Mittarilaulukilpailun kiertopalkinto, 
joka jaettiin ensimmäistä kertaa 2018.

Maanmittarikillan	kolmas	versio	 laulukirjasta	Maa-kan-
sanlauluja	otettiin	työn	alle	vuonna	2017,	sillä	edellisen	
painoksen, vuonna 2006 ilmestyneen Maa-kansanlaulu-
jen,	myytävät	kappaleet	alkoivat	olla	 lopussa	 ja	 sisältö	
päivityksen	tarpeessa.

Laulukirjaversion	 1.0	 myytävät	 kappaleet	 loppuivat	 jo	
vuonna	 2002,	 mutta	 versio	 2.0	 saatiin	 myyntiin	 vasta	
vuonna	 2006,	 joten	 tästä	 inspiroituneena	 versio	 3.0	
päätettiin	 tuottaa	 jo	ennen	edellisen	version	 kappalei-
den	loppumista.	Uutta	laulukirjaa	“Maa-kansanlauluja”	
3.0	 alettiin	 tekemään	 päätoimittajien	 Henri	 Heilala	 ja	
Pinja	 Raitanen	 rautaisella	 opastuksella.	 Päätoimittajat	
kokosivat	 laulukirjatyöryhmän,	 johon	 kuuluivat	 heidän	
lisäkseen	Ville	Alasalmi,	Netta	Maijala,	Otto	Pesola,	Saila	
Rappumäki,	Satu	Räty,	Heikki	Salko,	Laura	Strömberg	ja	
Anni	Vuolle-Apiala.

Laulukirjaprojekti	 3.0	 alkoi	 laulukirjan	 2.0	 päätoimitta-
jan	haastattelulla.	Edellisen	päätoimittajan	Sampsa	Apa-

jalahden	 viisaiden	 sanojen	 johdattamana	 uutta	 laulu-
kirjaprojektia	lähdettiin	vetämään	mentaliteetilla:	“Kun	
homman	 saa	 aluille	 niin	 kummasti	 se	myös	 valmistuu	
lopulta.”	

Projektin	 aikana	 edellisestä	 laulukirjasta	 karsittiin	 har-
vemmin	 laulettavia	 lauluja,	 kuten	 isänmaallisia	 ja	 is-
kelmäkappaleita.	 Karsimisen	 lisäksi	 mukaan	 etsittiin	
uusia helmiä vuosien aikana muuten sitseille mukaan 
vakiintuneiden	 uusia	 kappaleita	 ja	 aikaisemmin	 kuule-
mattomia	mittariklassikoita	 killan	 laulukilpailun	 kautta.	
Ensimmäisen	 Mittarilaulukilpailun	 voittajaksi	 vuonna	
2018	 selviytyi	 kappale	 “Keitä	ne	on	ne	Mittarit?”,	 jota	
sanoittaja	(ja	päätoimittaja)	Henri	“HeHe”	Heilala	kuvai-
lee	 seuraavasti:	 “Paras	 inspiraatio	 syntyy	 väsymyskoo-
man	mielikuvituksen	tuottamana.	Toki	sekin	auttaa	että	
Pinja	'Minä	olen	kilta'	Raitanen	heittää	väsynyttä	läppää	
vieressä	ja	ollaan	keskellä	ei	mitään,	mistä	ei	pääse	pa-
koon.”	Mittarilaulukilpailun	kiertopalkinto	jäi	perinnöksi	
tulevien	vuosien	kilpailuja	varten.

Koonnut:	Laura	Strömberg	&	Anni	Vuolle-Apiala
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Maanmittarikillan laulukilpailu

Laulukilpailu	keksittiin	osittain	siitä	syystä,	kun	huo-
mattiin	ettei	mittareilta	enää	tuntunut	tulevan	tar-
peeksi	elämään	jääviä	biisejä.	2010-luvun	alkupuo-
lella	 oli	 useita	mittarien	 sanoittamia	biisejä,	 jotka	
saivat	 melko	 usein	 alkunsa	 fuksien	 laulukokeista,	
ja	 jotka	 esitettiin	 laulukoesitseillä.	 Legendaarisia	
2010-luvulla	 erittäin	 tunnettuja	 ja	 laulettuja	 kap-
paleita,	 jotka	 löytyvät	myös	Maa-kansan	 lauluista	
3.0	 olivat:	 Maakansa-rap,	 Krapulapäivälaulu,	 Ero-
kirje,	 Jonoja	 ja	Kiltahommia,	Santalan	poika,	Uinu	
Mittari,	Mittarikärpänen,	Fruktsallad,	Madot,	Ank-
ka	ja	Mittari,	Motivaation	kaipuu,	Hallitus	ja	muita	
ihmeitä,	 Niemessä,	 Paratiisi	 sekä	 tunnettu	 huuto	
Maanmittarikilta	Seven	Nation	Armyn	tahtiin.

Mittarilaulukilpailu	 järjestettiin	 ensimmäisen	 ker-
ran	2018,	 ja	 sen	voittaja	on	 siitä	 lähtien	 julistettu	
perinteisesti	 vuosijuhlilla.	 Mittarilaulukilpailun	
voittajat	ja	voittajakappaleet	ovat	olleet:

2018:	Henri	Heilala	“Keitä	ne	on	ne	mittarit”
2019:	Laura	Strömberg	“Että	mitähän	brenkkua”
2020:	Onni	Nurkka	“Mittarin	maanantai”

Otto Näsman myymässä laulukirjoja Fuksisitseillä 2020.

Teekkarihymin	sanoitukset	herättivät	opiskelijayhteisös-
sä	 paljon	 keskustelua	 2010-luvun	 puolivälin	 tienoilla,	
kun	opiskelijat	nostivat	vanhan	version	sopimattomuu-
den	 nykyaikaan	 keskusteluun.	 Täten	myös	 tehtiin	 pää-
tös,	jonka	mukaan	kilta	halusi	olla	mukana	muutoksessa	
ja	 Teekkarihymni	 päivitettiin	 2010-luvulle	 toisen	 rivin	
osalta.

Kansainvälisten	laulujen	määrää	myös	päätettiin	kasvat-
taa,	 koska	 vaihto-opiskelijoiden	määrä	oli	 vuosien	 var-
rella	kohonnut	ja	maisterikurssitkin	kokeneet	suurimmil-
ta	osin	kielen	vaihdoksen	kansainvälisempään	suuntaan.

Sponsoreiden	keräämisen	helppous	yllätti	laulukirjatyö-
ryhmän,	kun	yrityssuhdevastaavana	 toiminut	Ville	Ala-
salmi	myi	kaiken	mahdollisen,	ja	yrityksetkin	ottivat	hy-
vin	huomioon	musikaalisen	kontekstin	mainoksissaan.

Koska	 laulukirjatyöryhmä	koostui	useista	eri	vuosikurs-
sien	opiskelijoista,	 löytyi	tietoa	paljon	sekä	keinoja	 jäl-
jittää	 laulujen	alkuperää.	 Yhtenä	 suurimpana	 työnä	oli	
etsiä	kaikkien	laulujen	alkuperäiset	sävellajit	sekä	tekijät	
julkaisuvuosineen.	 Monet	 muut	 killat,	 jotka	 ovat	 teh-
neet	 laulukirjan	 Maanmittarikiltaa	 myöhemmin	 ovat	
hyödyntäneet	 tietolähteitämme.	 Tilastoja,	 faktoja	 ja	
analyyseja.	Ei	lisättävää.

Maa-kansanlauluja	3.0	julkaistiin	juhlallisesti	Syyspäivän	
täräyksessä	22.9.2018.	Kansien	foliointiongelman	vuoksi	
laulukirjat	tosin	kerättiin	juhlien	jälkeen	takaisin	folioin-
tien	korjausta	varten.	Loppujen	lopuksi	kiltalaiset	saivat	
käsiinsä	 entistäkin	 ehommat	 laulukirjat	 versiota	 3.1!	
Laulukirjoja	tilattiin	500	kappaletta,	joten	vuoden	2018	
laulukirjalla	pitäisi	pärjätä	vielä	muutama	vuosi!
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Maanmittarien	urheiluhistoria	on	pitkä	ja	kirjava;	aina	beer	
pongista	äljöttelyyn	mittarit	ovat	osoittaneet	kyvykkyytensä	
urheutta	 ja	 fyysistä	 suorituskykyä	mittaavissa	 lajeissa.	 Joi-
denkin	 lähteiden	 mukaan	 maanmittarien	 urheiluperinteet	
ulottuvat	–	niin	kuin	 lähes	kaikki	asiat	 länsimaisen	käsityk-
sen	mukaan	–	aina	antiikin	Kreikkaan,	jossa	aikalaismittarit	
harrastivat	alastonta	kiekonheittoa,	alastonta	juoksua,	alas-
tonta	painia	ja	muitakin	alastomia	lajeja.	Vaikka	urhoollisuu-
den	määrä	on	pysynyt	lähes	vakiona,	nykymittarit	ovat	vä-
hentäneet	alastomuutta	urheillessaan,	jos	kohta	eivät	täysin	
vieraantuneetkaan	 siitä,	 ja	 ottaneet	 myös	 ei-miespuoliset	
mukaan	toimintaan.

Mittarien	 urheiluhistoria	 vuosien	 476–2011	 välillä	 onkin	
melko	hämärän	peitossa	–	luultavasti	koska	kukaan	ei	jaksa	
lukea	näitä	historiikkeja	ja	Otaniemen	jyllääjienkin	toiminta	
siirtyi	pois	killan	läheisyydestä	–	joten	on	luontevaa	aloittaa	
urheilutoiminnan	 perkaaminen	 osapuilleen	 syksystä	 2014.	
Tätä	ennen	killan	lajivalikoimaan	kuuluivat	futsal,	jossa	me-
nestys	oli	keskinkertaista,	sekä	sähly,	joka	ei	nyt	ylipäätään	
kiinnosta	ketään.	Myös	perinteet	alastomassa	painissa	oli-
vat	 jossain	 määrin	 elinvoimaisia,	 mutta	 tätä	 harrastettiin	
lähinnä	 erinäisissä	 saunailloissa	 ilman	 suurempaa	 tavoit-
teellisuutta.	Syksyllä	2014	kiltaan	tuli	kohtalainen	määrä	ur-
heilua	janoavia	ihmisiä,	ja	erityisesti	futsal-	ja	jalkapallotoi-
mintaa	saatiin	hyvin	elvytettyä.	Usea	mittari	on	todistetusti	
poistunut Otaniemestä ainakin hetkeksi, sillä kilta osallistui 
Töölössä	 Bolliksella	 järjestettyyn	 jalkapallosarjaan.	 Syksyn	
räntäsateessa	 ja	 kevään	 loskassa	 suoritettu	 potkiminen	 ei	
kuitenkaan	johtanut	menestykseen.	Futsalissa	menestyksen	
siemenet	oli	jo	istutettu,	mutta	kaudella	2014–2015	matta-
mustat	jäivät	vielä	pudotuspelien	ulkopuolelle.

Seuraavina	 vuosina	 kiltaan	 virtasi	 yhä	 enemmän	 urheilu-
henkisiä	opiskelijoita,	ja	eri	aktiviteettien	kysyntäkin	lisään-
tyi	 merkittävästi.	 Tavoitteettoman	 painin	 ja	 tavoitteellisen	

potkimisen	lisäksi	mittarit	ovat	suorittaneet	10-luvulla	kes-
kitavoitteellista	 kiipeilyä,	 liu’uttamista,	 lyömistä,	 sohimista	
ja	hyppimistä.	Kyseessä	ovat	tietysti	liikuntatutorien	järjes-
tämät	hassunhauskat	lajikokeilut.	Vuosien	mittaan	mittarei-
ta	on	voinut	bongata	muun	muassa	boulderoimassa,	beach	
volley	 -kentillä,	 juoksulenkillä,	 curling-radalla,	 värikuula-
sotimassa	 sekä	Otaniemen	 vesitornin	 seinällä	 kiikkumassa	
hallitusti	narun	päässä.	Lajikokeilujen	lisäksi	kilta	on	rohkais-
tunut	urheilulliseen	yhteistyöhön	energia-	ja	koneteknisten	
kollegoidensa	kanssa.	ENGijengi	on	hamunnut	menestystä	
koripallossa,	sählyssä	ja	lentopallossa	–	kolmen	killan	yhteis-
voimin.

Vuosikymmenen	kliimaksinsa,	jonka	voidaan	sanoa	vetävän	
vertoja	jopa	aiemman	vuosisadan	suunnistusmenestykselle,	
killan	urheilutoimi	saavutti	vuonna	2018.	Kausi	2017–2018	
oli	 killan	historian	menestyksekkäin	 futsalissa.	 Liekö	 syynä	
ollut	 killan	 ikiomat	 pelipaidat,	 joiden	 hankinnasta	 vastasi	
kaksi	 oma-aloitteista	 kiltalaista	 (116-vuotisen	 historian	 ai-
kana	 yksikään	 hallitus	 ei	 ollut	 saanut	 tätäkään	 aikaiseksi).	
Lisäksi	 hankittiin	 20	 paria	 shortseja,	 joita	 kukaan	 ei	 kos-
kaan	 käyttänyt,	mutta	 legendan	mukaan	ne	 löytyvät	 edel-
leen	 kiltahuoneelta.	 Pelkoa	 vastustajien	 sydämiin	 kylvävät	
mattamustat	teknokuitupaidat	kantoivat	aina	futsal	-sarjan	
finaaliin	 asti,	 jossa	 vastaan	 asettui	 nimeltä	mainitsematon	
arkkivihollinen,	 joka	 viidettä	 kautta	 peräkkäin	 itsetunnon	
puutteessaan	oli	ilmoittautunut	täysin	väärään	sarjaan.	Ot-
telu	hävittiin	4–0,	mutta	mittarit	olivat	kiistattomasti	henki-
siä	mestareita,	eikä	kenellekään	jäänyt	liian	paha	mieli.

Summa	summarum,	voidaan	siis	hyvillä	mielin	todeta,	että	
ei	täällä	vain	ja	ainoastaan	juhlita.	Killan	urheilutoiminta	on	
kehittynyt	ja	laajentunut	merkittävästi	viimeisen	kymmenen	
vuoden	aikana,	ja	toivottavasti	trendi	jatkuu	sellaisena	myös	
tulevaisuudessa,	 jotta	 yhä	 useampi	mittari	 löytää	mieleis-

tään	tekemistä	opintojen	ohelle.

URHEILU
Teksti:	Janne	Olin	ja	Samuli	Kyytsönen

”Otaniemen jyllääjien Hiihto-
jaosto takaisin. Mitä kaikkea 
ovatkaan vanhemmat mittari-

polvet tehneet!”
Geometro 1/2015
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MAIK
Maanmittari-,	 arkkitehti-	 ja	 rakennusinsinöörikillan	 yhteenliittymä	
MAIK	perustettiin	jo	vuonna	1968	toimimaan	kyseisten	kiltojen	opis-
kelijoiden	 yhteistyöelimenä	 Yhdyskuntasuunnittelun	 laitoksella.	 Lai-
tos	oli	hallinnollisesti	Arkkitehtiosaston	alainen	ja	niinpä	sieltä	saattoi	
valmistua	 ainoastaan	 Arkkitehtiosastolla	 pääainettaan	 opiskelevat.	
MAIK	 ry:n	hallitus	 on	 yhdeksänhenkinen,	 ja	 siinä	on	 kolme	 jäsentä	
kustakin	jäsenkillasta.	Puheenjohtajuus	on	kiertävä	niin,	että	jokaises-
ta	killasta	toimii	puheenjohtaja	joka	kolmantena	vuonna.

Käytännössä	MAIK:n	avulla	pyrittiin	lähentämään	yhdyskuntasuunnit-
telusta	kiinnostuneita	eri	osastojen	opiskelijoita	 ja	 levittämään	alan	
informaatiota.	Nykyään	MAIK	ry:n	toiminta	on	alkuvuosiin	verrattu-
na	enemmän	vapaa-ajan	 toimintaan	 ja	hauskanpitoon	painottuvaa.	
Yhdistyksen	tavoitteena	on	luoda	mahdollisuuksia	verkostoitumiselle	
alojen	välillä	jo	opiskeluaikana,	ennen	työelämään	siirtymistä,	erilais-
ten	tapahtumien	merkeissä	rennossa	ilmapiirissä.

MAIK:in	 vuosittaisiin	 perinteiksi	 muodostuneisiin	 tapahtumiin	 ovat	
kuuluneet	muun	muassa	MAIK-varaslähtö	 fukseille	 ja	 ISOille	 kesän	
lopulla	 ennen	 opiskelujen	 alkua,	 teemasitsit	 syksyllä	 ja	 risteily	 Tuk-
holmaan	keväällä.	Varaslähtöjen	paikkoja	on	jouduttu	vuosittain	vaih-
telemaan,	 koska	 käyttökieltoja	 on	 sadellut,	 mutta	 onneksi	 ne	 ovat	
yleensä	olleet	 vain	muutamia	vuosia	 kerrallaan.	 Toimiviksi	on	koet-
tu	muun	muassa	Keravan,	Kavalahden	 ja	Vihdin	 leirikeskukset,	sekä	
Nedergårdin	kesäsiirtola.	Vuonna	2018	MAIK	täytti	50	vuotta	 ja	piti	
vuosijuhlat	Smökissä.	

Alin kuva: MAIK 2014 Varaslahto Nedergård

Ylin kuva: MAIK 2016 varaslähtö Kerava

Koonnut:	Laura	Strömberg



52

YHTEISTYÖ
ENGijENGi
Rakennetun	 ympäristön	 koulutusohjelma	 kuuluu	 Aal-
to-yliopiston	 Insinööritieteiden	 korkeakoulun	 piiriin,	 jossa	
opiskellaan	myös	 Kone-	 ja	 Rakennustekniikkaa	 sekä	 Ener-
gia-	 ja	 Ympäristötekniikkaa.	 Näiden	 kahden	 killan,	 Raken-
nusinsinöörikillan	 ja	 Koneinsinöörikillan,	 sielunmaailma	
sopii	täysin	Maanmittarikillan	kanssa	yhteen.	Yhdessä	nämä	
kolme	muodostavat	Aalto-yliopiston	insinööritieteiden	kor-
keakoulun	–	Aalto	ENGin!

Syksyisin	ENGin	killat	ovat	järjestäneet	fukseille	ja	isoille	yh-
teisen	tapahtuman,	jossa	fuksit	ovat	päässeet	tutustumaan	
ammattiainekerhoihin.	 Tapahtumien	 teemat	 ovat	 vaihdel-
leet	popcorneista	ja	murhamysteereistä	rastikiertelyyn	sekä	
aarteENGetsintään.	Myöskin	yhteisiä	ekskursioita	on	järjes-
tetty	rakennusalan	firmoihin.	Koulussa	järjestetään	pakolli-
sena	myös	yhteisiä	kursseja	muun	muassa	Arts-ENG.

MaO-MK
Helsingin	yliopiston	maantieteilijöiden	opiskelijat	 ja	Maan-
mittarikilta	ovat	järjestäneet	jo	useiden	vuosien	ajan	yhteis-
sitsejä.iemmin	myös	kyykkäkisoja,	joissa	Maanmittareilla	on	
ollut	vahva	edustus	aina	mukana.	Vuorovuosin	sitsit	järjes-
tetään	Otaniemessä	tai	Helsingissä	HY:n	tiloissa.	Sitsit	ovat	
saaneet	 vuodesta	 toiseen	 suuren	 suosion	 ja	 vuonna	2020	
sitsit	järjestettiin	Otaniemessä.	Teemoina	on	muun	muassa	
ollut	Euroviisut,	rappi,	90-luku	ja	retro	future.	

Keväällä 2014 MK ja MaO fuksit järjestivät pääsiäisteemaiset fuksibileet 
rantasaunalla. Kuvassa järjestäjätiimi. Mittareita kuvassa Laura Ström-
berg, Ida-Maria Korhonen ja Pinja Raitanen.

Prodeko-MK
Vuonna	2017	Maanmittarikilta	löysi	uuden	yhteistyökump-
panin	 liikuntapainotteisten	 tapahtumien	 järjestämiseen,	 ja	
yhteistyötä	 on	 jatkettu	 siitä	 asti.	 Prodekon	 kanssa	 yhteis-
työ	 käynnistyi	molempien	 kiltojen	 fuksikapteenien	 ideasta	
tutustuttaa	erityisesti	fukseja	ja	ISOhenkilöitä	toisiinsa.	En-
simmäistä	 Prodeko-MK	 tapahtumaa	 lähdettiin	 ideoimaan	
kokoamalla	 pieni	 työryhmä	molempien	 kiltojen	 ISOhenki-
löistä,	joille	annettiin	vapaat	kädet	ideoida	tapahtuman	toi-
minta,	hoitaa	varainhankinta	 ja	osallistua	 itse	tapahtuman	
järjestelyyn.	Ideoinnista	syntyi	beach-tapahtuma,	jossa	mit-
tarit	 ja	 prodekolaiset	 pääsivät	 pelailemaan	 erilaisia	 pelejä	

Salmisaaren	liikuntakeskuksen	beach-kenttien	lämmössä.

Mittareita ja prodekolaisia beach volley  -kentällä yhteispelailuissa 2018.

Koonnut:	Laura	Strömberg
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MITTARIT 
MAAILMALLA

Vuosien saatossa mittarit ovat reissan-
neet ja valloittaneet kohteita niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin. Kotimaan 
excursiokierros PuoliPitkä on kuljettanut 
ympäri Suomen niemeä. Eurooppaan ja 
sen ylitse on taas lähdetty niin killan ja 
ammattiainekerhojen excursioille kuin 
vaihto-opintojenkin perässä. Mittarit 
ovat myös matkanneet Nordiskt Möten 
ja IGSM:n kokoontumisiin sekä isännöin-
neet niitä omalla maaperällään Otanie-
messä.
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PP
Useita vuosikymmeniä killan yksi suosituimpia tapahtumia on ollut ekskursiomatka nimeltään 
PuoliPitkä, lyhyemmin PP. Viime vuosina on myös lanseerattu ulkomaille suuntautuva Ulkomaan 
Pitkä eli UVP. Ekskursiot ovat olleet aina tapahtumarikkaita ja suuntautuneet oman alan ja 
ei-niinkään oman alan yrityksiin. Mutta mistä koostuu hyvä ekskursio? Erästä 90-luvulla opis-
kellutta maanmittaria Risto Ilvestä siteeraten “Tärkeintä hyvässä ekskursiossa ei kuitenkaan ole 
lähteminen, ei päämäärä, ei liike eikä edes edestakainen liike, vaan irtautuminen normaaleista 
opiskelukuvioista yhdessä samanhenkisten kavereiden kanssa” (Maanmittarikillan 100-vuotis-
teos). Itse lisäisin tähän kuusi PP:tä, eli ajallisesti yhteensä 19 päivää PP:tä, kokeneena vielä sen, 
että vaikka jokin aamu tai muu kellonaika kesken ekskursion itsestä tuntuisi heikolta tai heikotta-
valta, niin voit aina lohduttautua sillä, ettet ole ainoa kyseisessä tilassa, vaan sen jakaa kanssa-
si moni muukin reissussa oleva. Lisäksi erottamattomana osana PP:tä reissun vakiovarusteisiin 
kuuluvat PP-bingo, bussikaverin esittely, sanalista excukysymyksille, bussin piikkilista, meemit, 
paskin-vitsi-kilpailu, ruskeanpunaiset PP-liivit sekä oman kotikaupungin esittely PP-bussin ajaes-
sa sen ohitse.

2011 Halvlång över haven
Villen	ja	Anninan	järjestämä	killan	perinteinen	Kotimaan	Puolipitkä	-ekskursio	suun-
tautui	 tuona	 vuonna	Maarianhaminaan	 PAF:n	 kasinolle	 sekä	 Taffelin	 tehtaalle,	 ja	
Tampereelle	kohteena	Tampereen	keskusareena.	Perinteinen	Maanmittauslaitoksen	
vierailu	tehtiin	Turun	toimistolle.	Kyseiseltä	vuodelta	on	jäänyt	elämään	tarina	Taffe-
lin	tehdasvierailusta.	Koska	PP	suuntasi	Maarianhaminaan,	jouduttiin	turvautumaan	
bussin	lisäksi	muihinkin	kulkuvälineisiin,	mikä	tarkoitti	ruotsinlaivaa.	Nopeat	nousut	
laivan	kannella	ja	äkkiä	takaisin	bussiin.	Bussin	kaartaessa	Taffelin	porteille	ja	suolai-
sen	nälkäisten	PP:läisten	noustessa	ulos	raittiiseen	ilmaan	ilmeni,	että	Taffelin	väki	oli	
unohtanut	saapuvat	vieraat.	Hetken	odottelun	jälkeen	teekkareiden	toiveisiin	vastat-
tiin	ja	kaikki	saivat	matkaevääksi	sipsipussit.	Tuona	vuonna	otettiin	myös	ensimmäis-

tä	kertaa	käyttöön	uusi	jonotusohjesääntö,	joka	oli	hyväksytty	killan	syyskokouksessa.

eli PuoliPitkä
Koonnut:	Laura	Strömberg
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2012 Kyllä hätä keinot keksii
Puolipitkä	suuntasi	Turkuun	kohteina	YIT	ja	Wärtsilä,	Uuteenkaupunkiin	
Vakka-Suomen	Panimolle	ja	Velmet	Automotivelle	sekä	Hämeenlinnaan	
Maanmittauslaitokselle.	 Järjestäjät	Tuomas	 ja	Olga	olivat	hioneet	oh-
jelmaa	pitkään.	Eräs	sankari	oli	railakkaan	päivän	ja	yön	saattelemana	
etsimässä	Turun	keskustassa	reittiä	takaisin	majapaikkaan,	mutta	koska	
ei	osannut	perille	päätti	hän	 lähestyä	paikallisten	hotellien	palveluja.	
Jostain	syystä	kaikki	hotellit	sanoivat	kuitenkin	olevansa	“täynnä”,	joten	
ainoaksi	vaihtoehdoksi	jäi	paikalliselle	juna-asemalle	suuntaaminen	ja	

hyppääminen	junaan	kohti	Helsinkiä.

2013 Marskikin tätä joi
Ensimmäisten	 RYM-opiskelijoiden	 saavuttua	 muutamat	 heistä	 us-
kaltautuivat	myös	mukaan	 PP:lle,	 jonka	 reitti	 suuntasi	 Lahden	 kautta	
Mikkeliin	 upseerikerholle	 maistamaan	 jääkylmää	 Marskin	 ryyppyä.	
Matkanjärjestäjät	Pyry	sekä	Valtteri	tekivät	parhaansa	PP-kansan	viih-
dyttämiseksi.	Matka	 jatkui	 Jyväskylän	 ja	 Himoksen	 golfkentän	 kautta	
Tampereelle	NCC:n	vieraaksi.	Viimeisenä	päivänä	Finlaysonin	aamupa-
lan	jälkeen	lähdettiin	Hämeenlinnan	Maanmittauslaitoksen	kautta	Ota-
niemeen.	Molempina	iltoina	toistui	sama	kaava:	yksi	matkaajista	löysi	
eri	 nukkumapaikan	 kuin	muut	 ja	majoituksesta	 jouduttiin	 lähtemään	
ilman	 häntä.	 Kohteliaat	 kanssamatkustajat	 ottivat	 hänen	 tavaransa	
kuitenkin	mukaan.	Onneksi	 kansalliset	 liikenneyhteydet	ovat	hyvät	 ja	
sankari	pääsi	opiskelijalipulla	Mikkelistä	Tampereelle.	Tampereella	illan	
ohjelmanumerona	oli	pukeutua	dresscodella	“Firman	pikkujoulut”,	jolla	
lähdimme	lähes	50	hengen	voimin	valloittamaan	Tampereen	yötä.	Seu-
raavana	aamuna	samainen	sankari	päätti	olla	kokeilematta	paikallisen	
Nyssen	palveluita	ja	turvautui	taksiin	saapuessaan	lounaalle,	missaten	

aamuexcun	tekstiilitehtaalle.

PP-kaupungit ja pysähdykset kartalla.
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” Hei ei enää sitten yhtään kysymystä, 
lähdetään jo menee täältä” 

Bussikuski Kaitsu kommentoi 
Kärsämäen ekskursiota

kanssa,	mutta	pian	 siirryimme	 teekkaritaloon	 sitsijatkoille.	
Eräällä	matkaseurueemme	herrasväestä	oli	hyvät	lämmitte-
lyt	meneillään	paikallisen	naaraan	kanssa	ja	onnistuminen-
kin	 näytti	 jo	 varmalta.	 Tanssilattia	 kävi	 kuumana	 ja	 toinen	
herrasmittari	päätti	aloittaa	moshpittaamisen	kesken	kaiken	
onnistuen	taklaamaan	leidin	tyrmäysiskulla,	jonka		tulokse-
na	ambulanssi	soitettiin	paikalle.	Todellinen	killan	wingmän	
oli	 löydetty.	Myös	mittarinaisilla	oli	kovaa	yrittämistä.	Alle-
kirjoittanut	ja	kaksi	neitiä	lähtivät	paikallisen	uroksen	luokse	
yöglögeille,	sekä	vaihtamaan	haalarimerkkejä.	Aamulla	he-
räsimme	matkanjärjestäjän	 puheluun,	 sillä	 bussi	 olisi	 pian	
lähtemässä	suuntana	etelä.	Yöllisestä	kävelymatkasta	oli	ha-
tarat	muistikuvat,	eikä	sijainnista	ollut	tietoa.	Lopulta	taksi	
saatiin	“toissijaisen	majapaikan”	pihaan	ja	kuskille	kerrottiin	
osoite.	Taksikuski	kysyi,	josko	todella	olette	tuonne	menos-
sa.	Mittarit	myötäilivät.	Noin	2	minuuttia	myöhemmin	tak-
sikuski	kertoi,	että	”Olemme	perillä.”	Olimme	ajaneet	noin	
800m.

Kotimaan	puolipitkä	2014	oli	ainoaa	laatuaan	ollessaan	nel-
jän	 päivän	 PP.	 Otaniemestä	 lähdettiin	 kohti	 Hyvinkäätä	 ja	
ensimmäisenä	pysähdyksenä	oli	aamiaisexcu	kauppakeskus	
Willassa	ilman	kalvosulkeisia.	Seuraavaksi	suunnattiin	Tam-
pereen	 kautta	 Vaasaan	Maanmittauslaitoksen	 vieraaksi	 ja	
paikallisen	teekkariyhdistyksen	viihdykkeeksi	valloittamaan	
Fontana.	Fontanassa	oli	kauppisopiskelijoiden	pikkujoulut	ja	
kuten	heidän	vakiotyyliinsä	kuuluu,	olivat	hiukset	mintissä	
ja	puku	päällä.	Meille	dresscode	ei	ollut	tullut	perille	ja	pau-
kahdimme	 baariin	 paikalle	 haalarit	 päällä	 aloitettuamme	
päivän	jo	seitsemältä	aamulla.	Saimme	olla	vain	keskenäm-
me.

Järjestäjät	Jenna	ja	Tuomas	olivat	huomioineet	matkalaisten	
mahdollisen	 rähjääntymisen	 reissussa,	 joten	 toinen	 päivä	
aloitettiin	Tropiclandiassa	lilluen.	Kuivattelun	jälkeen	matka	
jatkui	 Kokkolaan	 ja	 sieltä	 Ouluun	 Technopoliksen	 exculle.	
Ilta	 aloitettiin	 paikallisten	 kasvatustieteen	 opiskelijoiden	

2014 Kohti pohjoista
Kolmen	päivän	olojen	kehityksen	jälkeen	PP:n	kohteena	oli	
Kärsämäki	 ja	 Kärsämäen	 koulu,	missä	 reissulaiset	 kuulivat	
luennon	kaupungin	kaavoituksesta	sekä	koulun	opetukses-
ta.	Ala-astelaiset	 liittyivät	mittareiden	seuraan	 lounaalle	 ja	
heille	tuli	pidettyä	abi-info.	Aika	tuntui	matelevan	ja	vierailu	
kesti	yli	2h	osan	jo	kuorsatessa	luentosalissa,	minne	bussi-
kuskikin	oli	pyydetty	mukaan.	Matka	jatkui	Jyväskylän	Kan-
kaan	 tehtaalle	 ja	 yöpyminen	 tapahtui	 kaupungin	 laitamilla	
mökissä.	Neljäntenä	päivänä	 ja	viimeisenä	ekskursiona	py-
sähdyttiin	 Uusi-Yijälän	 tilalla	 tutustumassa	 viinien	 maiste-

luun.

Excukysymyssanat: Talvivaara,	 Fi-
nanssikriisi,	 Maailmanloppu,	 Muh-
kurainen,	 Laina,	 Veroparatiisi,	 Do-
netsk	 soiden	 suojelu,	 Luottoluokitus,	
6.5´meisseli,	Ebola,	Dodo,	Rönöt	tönt-

töön,	Paikkatieto,	Shakki.
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2015 Aivan kartalla

PP	2015	 lähti	käyntiin	vastuiden	 jakamisella,	 sillä	 silloinen	 fuksikapteeni	
HeHe	 totesi	 ISOvastaavallensa	 (Strömppä)	 ”ulkoistavansa	 fukseista	 vas-
tuun	hänelle	 seuraavaksi	 kolmeksi	 päiväksi”.	 	Noh,	 ei	 ne	 fuksit	 niinkään	
olleet	se	tämän	reissun	huolenaihe.	Matkaryhmittymiksi	oli	muodostunut	
vanhemmista	 tieteenharjoittajista	 pinkkihuppariset	 Puumat	 ja	 ruutupai-
dalliset	Tukkimiehet.	Matkanjärjestäjät	Olli	ja	Reeta	yllättivät,	sillä	PP-reis-
su	otti	rajun	lähdön	viemällä	matkalaiset	ensimmäiseksi	Nokian	panimolle	
juomaan	Keisari-olutta.	Hyvien	nousujen	saattelemana	matka	jatkui	Juus-
toportin	kautta	Tuurin	kyläkauppaan.	Toisena	päivänä	saavuttiin	Jyväsky-
lään	Maanmittauslaitoksen	 exculle	 ja	meno	 oli	 sen	mukainen.	 Pian	 sen	
jälkeen	kun	olimme	astuneet	bussista	ulos,	eräs	vanha	killan	isäntä	kertoi	
että	voisi	käydä	morottamassa	siskoansa,	joka	asui	päinvastaisessa	suun-
nassa	kuin	excupaikkamme.	Pienen	keskustelun	jälkeen	ilmeni,	että	hänen	
siskonsa	asuu	Tampereella	eli	noin	150	km	päässä.	Neuvottelujen	jälkeen	
hän	lopulta	uskoi,	että	olemme	todella	Jyväskylässä	emmekä	Tampereella.	
Illaksi	pääsimme	Lahteen	ja	paikallisen	Pelletti	ry:n	vieraaksi.	Viimeisenä	
päivänä	kohteena	oli	Lahden	kauppakeskus	ja	lopuksi	Ruskeasuon	Skans-
kan	pääkonttori.

Jonottaminen

Itse	PuoliPitkän	lisäksi	jonottaminen	PP:lle	on	aina	itsessään	ol-
lut	 tapahtuma,	 sillä	bussiin	mahtuu	 järjestäjien	 lisäksi	 vain	48	
henkilöä.	Vaikka	tässäkin	tapauksessa	ilmottautumislomake	olisi	
mahdollista	laittaa	killan	sivuille,	vaaditaan	PP-paikan	saamises-
sa	muutakin	 kuin	nopeaa	 F5-sormea.	 PP-jonoon	on	 aikoinaan	
saapuneet	 nopeiten	 ne,	 jotka	 uhmasivat	 pakollisia	 läsnäoloja.	
Myöhemmin	PP-jonon	ajankohtaa	aikaistettiin,	 jotta	luennoille	
ehtisi	vielä	 jonottamisen	 jälkeen.	Jonotukseen	on	perinteisesti	
kuulunut	vohveleita	ja	hyvää	fiilistä	tiiviisti	kiltiksellä	hengaillen.	
2019	PP:lle	jonottajat	halusivat	varmistaa	paikkansa	PP-bussissa	
niin	hartaasti,	että	jopa	yöpyivät	kiltahuoneen	takapihalla.

2019 2018

2019
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2016 Luxus-PP

PP	2016	oli	Maanmittarikillan	ensimmäinen	luxus-PP:ksi	tituleerattu	ko-
timaan	ekskursio	ja	odotukset	olivat	kaikilla	korkealla.	Jo		ennen		PP:lle		
lähtöä		keskusteltiin		luxus-PP:n	pakkauslistasta,		kun	perinteisen		makuu-
pussin	sijaan	listalla	lukikin	“lakanat”.	Matka	lähti	III-tielle	ja	ensimmäise-
nä	kaupunkina	Tampere	sekä	bussiexcu	á	la	Newsec.	Bussiexculle	jaettiin	
PP-Telegram-ryhmään	hienot	esittelykalvot	kehityskohteista,	 joiden	ohi	
ajoimme	ja	joista	Newsecin	asiantuntija	asiantuntijoi.	Palautetta	tuli,	et-
tei	bussin		takapenkki	kuulemma		seurannut	excua	ihan	niin	hyvin	kuin	
olisi	voinut	ja	eipä	ihmekään,	kun	eräs	herrasmittari	päätti	repäistä	ve-
täen	jo	tämän	ensimmäisen	excun	ilman	housuja.	Matka	jatkui	Turkuun,	
jossa	kaupasta	tarttui	mukaan	mm.	kalojen	kylmälaatikko	juomia	varten.	
Pienen	neuvottelun	jälkeen	bussikuski	antoi	luvan	ottaa	jääpalalaatikon	
mukaan,	 mutta	 se	 piti	 teipata	 kiinni	 lattialle.	 Turun	 excukohteena	 oli	
Cerion	 	“tois	 	pual	 	 jokke”	aiheena	 	mielenkiintoisia	 	asioita	 	data-ana-
lytiikasta.

Ensimmäisenä	 iltana	 matka	 päättyi	 Turun	 keskustaan,	 ja	 juuri	 siihen	
toiseen	 Approlta	 tuttuun	 helminauha-baariin.	 Drinkit	 käsissä	 ja	 helmi-
nauhat	 haalareissa	mittarit	 valloittivat	 tanssikorokkeen	 fuksien	 kanssa.	
Astuessa	sieltä	alas	eräs	fuksi	tulikin	hieman	ryminällä	niin,	että	häneltä	
meni	polvi	sijoiltaan.	Onneksi	nopeareaktioinen	poke	havaitsi	tilanteen	
ja	 tuli	 laittamaan	polven	takaisin	paikalleen.	Tanssikansan	selvittyä	säi-
kähdyksestä	lähti	fuksikapteeni	fuksinsa	kanssa	taksilla	ensiapuun	Turun	
sairaalaan,	 missä	 polvi	 paketoitiin	 ja	 kävelyä	 helpottavat	 kepit	 saatiin	
matkaan.	Takaisin	Omena-hotellille.	Aamulla	sisukas	fuksi	kiipesi	kepeillä	
takaisin	bussiin	todeten	”Eiköhän	jatketa”.	Tosiaan	olihan	vielä	kaksi	päi-
vää	jäljellä.	Toisen	päivän	ensimmäinen	pysähdys	tapahtui	Kristiinankau-
pungissa	vierailulla	kaupungintalolle.	Siellä	osa	matkalaisista	otti	lepiä	ja	
osa	ruutia	koneeseen.	Seuraava	pysähdys	oli	Koskenkorvan	tehtaalla	ja	il-
lanvietto	Ikaalisten	mökeillä.	Luonnollisesti	luxus-PP:ltä	tullaan	hyväkun-
toisina	kotiin,	joten	PP:läiset	pääsivät	aamulla	kylpylään	sekä	Ti-Ti-Nalle	
-saunaan,	 joka	 koettiin	 enemmän	 ahdistavana	 kuin	 rentouttavana.	 Vii-
meinen	pysähdys	oli	Lohjan	Maanmittauslaitos,	jossa	tarjolla	oli	pizzaa.
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2017 Hyvinvointi-PP

PP	2017	starttasi	vahvasti,	kaikki	olivat	ajoissa	 ja	 järjestäjät	Satu	 ja	 Lii-
sa	 jakoivat	 ohjeita	 PP-kansalle.	 Ensimmäinen	 excu	 oli	 Pasilassa	 Boost	
Brothersilla,	 missä	 aamuvirkut	 saivat	 toteuttaa	 keppijumppaa	 valit-
semallaan	 tyylillä.	 Tyylistä	 ei	myöskään	tingitty.	Matka	 jatkui	Vantaalle	
ulkoilukeskukseen,	 missä	 happihyppelyn	 lomassa	 ottettiin	 paljon	 ryh-
mäkuvia,	kun	oltiin	vielä	edustuskunnossa.	 	 Seuraavaksi	bussi	 suuntasi	
SRV:n	excun	kautta	Haminaan	 ja	panimolle.	 Illan	viihdykkeen	tarjosivat	
Lappeenrannan	teekkarit	 ja	yöpyminen	tapahtui	Skinnarilassa.	Aamulla	
jatkettiin	matkaa	Lahden	Radiomuseoon,	missä	mittarit	saivat	harjoitella	
sään	 selostamista.	 Ehkä	 kuitenkin	 parempi	 pitäytyä	mittaushommissa.	
Perinteisellä	exculla	pysähdyttiin	Lahden	Maanmittauslaitoksella,	missä	
tuttu	mittari	piti	perehdytyksen.	Toinen	yö	vietettiin	Lahden	lähettyvillä	
mökissä	ja	osa	PP:läisistä	arvioi	taksihintoja	mökiltä	Lahden	keskustaan.	
Lopulta	 kuitenkin	 päädyttiin	 jäämään	 majoitukseen,	 koska	 ulkona	 oli	
pilkkopimeää.

Viimeinen	päivä	 lähti	hitaasti	käyntiin	Valtatie	12	 -exculla,	 jossa	poruk-
ka	oli	 jo	hieman	 levottomalla	 tuulella	oltuaan	 jo	 kaksi	 päivää	 suljetus-
sa	bussissa.	Kun	yksi	 sammuu	kesken	excuisännän	esityksen,	niin	mitä	
muutakaan	kaverit	voisivat	tehdä	kuin	täyttää	hänen	ulkopintansa	post-it	
-lapuilla.	Onneksi	reissun	päätöksen	toivat	rentouttava	hyvän	mielen	tu-
tustumiskäynti	kotieläintilalle	katsomaan	alpakoita	sekä	Fazerin	tehtaan	
“all	you	can	eat”	-karkkibuffetti.

”Mikä on Ti-ti Nallen syntymättömän 
siskon nimi? La-ka Nalle” - Emilia
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2018 Matkamuistoja pitää olla

PP	2018	 sai	 ennennäkemättömän	hitaan	 alkulähdön	Otaniemestä,	
kun	ysvi	Ville	nukkui	pommiin	ja	oli	erittäin	ristiriitaista	tietoa	hänen	
kotiosoitteestaan,	 mikä	 hankaloitti	 Villen	 tavoittamista	 puoli	 kah-
deksan	aamulla.	Onneksi	sentään	ulkkiskulkkis	Julianna	oli	ajoissa	ja	
ensimmäisestä	excusta	Otaniemessä	Rambollilla	 suoriuduttiin	kun-
nialla.	Lounastauko	pidettiin	Porin	Puuvillassa	 (=	PP,	sattumaako?).	
Kello	 lähenteli	kahta	 ja	killan	silloinen	puheenjohtaja	oli	 jo	aloitta-
nut	 rajoittamaan	omaa	 juomistaan.	Ainakin	akateemiseksi	 vartiksi.	
Seuraavaksi	PP:läiset	pääsivät	tutustumaan	Porin	satamaan	ja	excun	
slideistä		poimittua:		”Satamamme		on		miltei		filosofisen		syvällistä,		
kun	satamassa	on	15m	syvää	ja	aallonmurtajan	jälkeen	70m	syvää”	
ja	“Onko	sinulla	iso	laiva,	meillä	on	hyvä	satama	-	tänne	vain!”.		Mat-
ka	jatkui	kohti	Tamperetta	ja	ei	miesmuistiin	PP	bussin	juomavaras-
tot	olleet	huvenneet	ennen	kello	viittä	ensimmäisenä	päivänä.	Nyt	
oli	tehty	ennätyksiä.	Tarakilaiset	ottivat	PP-kansan	avosylin	vastaan	
ja	vietimme	illan	Hervannassa.	Matkalla	konetalon	saunatilasta	ma-
joitukseen	eräät	nuoret	herrat	bongasivat	 yksinäisen	uunin	 ja	piti-
hän	se	matkamuisto	ottaa	mukaan.	Bussiin	saakka	uuni	ei	onneksi	
päätynyt	 ja	paikalliset	ystävällisesti	osoittivat	minne	keittiölaite	tuli	
palauttaa.

Seuraavana	 päivänä	 matkalaiset	 pääsivät	 aamiaiselle	 Tampereen	
YIT:n	 toimistolle	 ja	 nousujohteisesti	 kohti	 A-Insinöörien	 Ratinan	
kauppakeskuksen	ekskursiota.	Lounaan	 jälkeen	 lähdettiin	etsimään	
sisäistä	007:ää,	sillä	vuorossa	oli	Vakoojamuseo.	Bussissa	jatkui	jäl-
leen	paskin-vitsi-kilpailu.	Matka	jatkui	kohti	Jyväskylää	ja	tapahtumat	
jatkuivat	kulttuuripainotteisina,	eli	käytiin	Alvar	Aallon	museolla.	Yö-
pymismökki	löytyi	lähettyviltä,	ja	aamulla	oli	lyhyt	matka	Jyväskylän	
Maanmittauslaitoksen	 exculle.	 Viimeisenä	 ekskursiona	 oli	 pääkau-
punkiseudulla	Raide-Jokeri,	missä	muutama	mittarikin	oli	työpäivää	
tekemässä.	Yksi	PP:läinen	oli	anonut	töistä	vapaata	“koulujuttuihin”,	
mutta	PP	sattuikin	osuvasti	hänen	toimistolleen	ja	esimies	tuli	käytä-
vällä	vastaan.	#Kiusallista.		PP	päättyi	Talin	keilahallin	hohtoradoille.
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2019 Kokemuksia ja saunomista

Reittiä	valitessaan	PP:n	järjestäjät	Lotta	ja	Tuomas	tavoittelivat	
reaktioita.	 Yllättävä	 ja	 tapahtumarikas	 tämä	 PP	 olikin.	 Matka	
starttasi	 Espoosta	 kohti	Espoon	 sydäntä	eli	Matinkylää	 ja	 Isoa	
Omenaa.	Sieltä	bussimatka	suuntasi	kohti	pohjoista	Seinäjoen	
ja	Koskenkorvatehtaan	kautta	 lähes	susirajalle.	Viimein	päivän	
matkustus	päättyi	Vaasaan	ja	päivän	siemailleiden	oli	mahdolli-
suus	peseytyä	sekä	saunoa	yliopiston	kerhotilan	saunassa.	

Aamu	starttasi	Wasa	Groupin	360-asteisella	exculla	ja	matka	jat-
kui	Oulun	Toripoliisin	kautta	Bonavan	vieraaksi.	PP-kansa	pääsi	
testaamaan	myös	 Ympin	 saunan,	 eli	 Oulun	 Ympäristörakenta-
jakillan	 kärrysaunan.	 Lisäksi	 innokkaimmat	 kävivät	myös	 uusi-
tussa	Teekkaritalon	saunassa.	Jälkeenpäin	tehtiin	Villen	toimes-
ta	 sauna-arvostelu	 ja	 voittajaksi	 selviytyi	 Teekkaritalonsauna	
moitteenaan	“Tässä	saunassa	ei	voi	olla	muuta	negatiivista	kuin	
korkeintaan	oululainen	seura,	joka	tosin	tällä	kertaa	osoittautui	
varsin	siedettäväksi.”	Oulussa	excukohteeksi	valikoitui	viimeise-
nä	päivänä	YIT,	jonka	jälkeen	kotimatka	taittui	hippulat	vinkuen.	
Kuuleman	mukaan	olisi	ollut	kaksi	hupiexcua	matkan	varrella-
kin,	mutta	bussikuski	eksyi	ja	kuskin	aikatauluvirheen	vuoksi	vii-
meiseenkään	ei	ehditty.

2020 It’s Corona Time

Maailmanlaajuisen	 pandemian	 vuoksi,	 jonka	 toinen	
aalto	alkoi	syksyllä,	jouduttiin	kaikkien	odottama	pe-
rinteinen	Kotimaan	PuoliPitkä	perumaan.
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NM eli Nordiskt Möte

Pohjoismaisten maanmittausalan opiskelijoiden 
tapaaminen eli Nordiskt Möte (NM) on jo kahdek-
san vuosikymmenen ajan vaatinut suomalaisten 
mittareiden läsnäoloa. Viime vuosina kiltalaiset 
ovat kuitenkin vastanneet tähän kutsuun hieman 
heikosti, kun ovat epäröineet kuinka hyvin maan-
mittaus enää kiltalaisten osaamiseen kuuluu. 
Vuosina 2014 ja 2018 vaadittiin kuitenkin tapah-
tuman isännöimistä Otaniemessä, jonka kiltalai-
set edelleen suorittivat kunnialla, sillä pitäähän 
skandeille sen verran päteä!

Ote vuonna 2014 järjestäjänä olleen Jenna Iso-
kuortin kertomuksesta MILA 4/2014 -lehdessä:
“Torstaiaamuna  vuorossa  oli  aikainen  herätys  luennol-
le,  jossa  kuultiin  Suomen  kiinteistöjärjestelmästä  sekä  
opimme  alan  sanastoa  Pohjoismaiden  eri kielillä bingon 
muodossa Karin Kolisin sekä Kirsikka Niukkasen johdolla.  
Geoinformatiikan  tutkimuspuolta  luennolla  esitteli  Jaakko  
Rantala  sekä  Maanmittarikillan  toiminnasta  kertoi  Valtte-
ri  Bragge.  Luennon  jälkeen  vieraat   tutustutettiin   kampu-
salueeseen,  minkä   päätteeksi   lounasta   syötiin   Dipolissa. 
Iltapäivällä päästiin toiselle yritysvierailulle,  jonka  piti  Sito  
Oy.  Ohjelmassa oli yrityksen esittelyä, viini- sekä ruokatar-
joilua ja lopuksi myös osallistujat pääsivät ääneen pienen 
työpajatehtävän  muodossa.  Iltaa  jatkettiin  hyvässä kisa-
tunnelmassa osallistujamaiden kesken  NM-pelien  merkeis-
sä  sekä  saunoen Ossin linnassa Otaniemessä.”

Nordiskt Möte 2011, Tanska, Aalborg. Kaupunkikierroksella Tanskan Aalborgissa.

Nordiskt Möte 2014 osallistujat Otanimemessä Amfilla ryhmäkuvaa ottamassa. Useiden pääl-
lä näkyy myös tapahtumaa varten tehty T-paita.

Koonnut:	Ville	Alasalmi
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Vuonna	2015	Tanskan	Aalborgissa	järjestettyyn	Nordiskt	Mö-
teen	 lähti	Otaniemestä	vain	kolme	henkeä,	 ja	 tätä	 seuraavi-
na	 kahtena	 vuotena	 ei	 lähtenytkään	 ketään	 Suomea	 edus-
tamaan.	 Suomi	 olisikin	 ollut	 jo	 vaarassa	tippua	 tapahtuman	
osallistujamaiden	joukosta,	ellei	pyyntö	järjestää	kokous	taas	
Suomessa	olisi	saavuttanut	kiltalaisia	vuonna	2018.	Parin	vuo-
den	tauon	aikana	perinteet	Nordisk	Mötestä	olivat	hävinneet	
killan	lähimuistista,	minkä	vuoksi	tapahtuman	järjestämisvas-
tuu	otettiinkin	vastaan	epäröiden.	Mietittiin	myös,	keille	poh-
joismaisten	maanmittareiden	 kokoontuminen	 nykyään	 enää	
kuuluukaan,	 kun	geoinformatiikan	opinnot	olivat	pikkuhiljaa	
siirtyneet	Rakennusinsinöörikillan	alle.	Lopulta	koottiinkin	yh-
teinen	järjestelytiimi	Maanmittarikillan,	Rakennusinsinöörikil-
lan	 sekä	Poligoni-ammattiainekerhon	hallituksista.	 Pähkäilyn	
ja	 yllättävien	 vastoinkäymisten,	 kuten	 majoitusongelmien,	
kautta	 tapahtuma	saatiin	kuin	saatiinkin	 järjestettyä,	 ja	Ota-
niemi	 vastaanotti	 taas	 mittarivieraita	 Tanskasta	 ja	 Norjasta.	
Ruotsista	 ei	 tällä	 kertaa	 osallistujia	 ollut.	 Otaniemeläisten	
tottumus	 järjestää	 excursioita,	 kaupunkikierroksia	 ja	 iltamia	
taisi	kuitenkin	olla	vahva,	sillä	järjestäjien	yllätykseksi	vieraat	
kehuivat	 tapahtumaa	 vuolaasti	 -	 etenkin	 sitsit	 olivat	 pidetty	
ohjelma.	Perinteiset	Nordic	Games	 -kisailut	 tulivat	kuitenkin	
suomalaisille	yllätyksenä,	mikä	johti	siihen,	ettei	voittoa	tullut	
yhdessäkään	lajissa.	Niinpä	myös	MK:n	kiltahuoneella	muuta-
man	vuoden	roikkunut	-	ja	kadoksissa	ollut	-	yhden	kilpailula-
jin	pokaali	vietiin	takaisin	Tanskaan.

Nordiskt	 Möten	 järjestämisestä	 innostuneina	 seuraavana	
vuonna	Tanskaan	kerättiin	kuuden	hengen	joukkue,	joista	yksi		
mittari	odotti	jo	valmiina	Kööpenhaminassa	vaihto-opiskeluis-
saan.	 Aalborgissa	Otaniemen	 edustus	 taisteli	 Nordic	 Games	
-lajeissa	pohjoismaisia	kollegoitaan	vastaan	entistäkin	kovem-
min.	Vaikka	pokaaleita	ei	saatu	Suomeen,	niin	muita	matka-
tuliaisia	kyllä	saatiin,	kuten	kylttejä	kiltahuoneelle	sekä	uusia	
ystäviä.	Toivottavaa	on,	että	maanmittarikiltalaisten	osallistu-
minen	tähän	tapahtumaan	pysyy	tulevaisuudessa	taas	vahva-
na.

Nordiskt Möte 2019 Aalborg, Tanska. Pohjoismaiset mittariopiskelijat Nordic Games -kisailujen jälkitunnelmissa. Ku-
vassa myös kisan neljä pokaalia, joista kolme voitti Lundin joukkue. Kuvassa Suomen lipun alla vasemmalta: Kasper 
Luoma, Janne Kousa, Santeri Kääriäinen, Marek Zimmerman, Aku Staff, Anni Halko ja kuvan ottaja Line Borre Larsen.

Nordiskt Möte 2018, Espoo, Suomi. Kiltalaisia edustamassa Nor-
dic Games -kisailuissa Otaniemen urheilukentällä. Joona Jalava 
heittää norjalaisten (mittari)mölkkyä Tanskan joukkueen katsel-
lessa taustalla. Muut odottavat tölkit nostovalmiina.

Nordiskt Möte 2019, Aalborg, Tanska, Suomea 
edustanut Ville Alasalmi ei koe itseään tervetul-
leeksi. Kuva: Andreas Balling
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UVP:t 

Killan	ulkomaanreissut	olivat	vuosikymmenen	alus-
sa	 tulleet	 harvinaisiksi.	 Lopulta	matkailukulttuuria	
herätettiin	 henkiin	 ja	 järjestettiin	 pitkästä	 aikaa	
killan	 excursioreissu	 ulkomaille.	 Alla	 vuoden	 2017	
Ulkomaan	Pitkän	matkanjohtajana	 toimineen	Pyry	
Haahtelan	muistelua	matkajulkaisussa:

“Ajatus	Ulkomaan	Pitkästä	oli	pyörinyt	omassa	mielessäni	
jo	ensimmäisestä	opiskeluvuodesta	 lähtien.	Killan	 legen-
daarinen	 kotimaan	 excursio	 PuoliPitkä	 jätti	 lähtemättö-
män	 vaikutuksen	 nuoreen	 fuksiin	 yhtenä	 hienoimmista	
tapahtumista,	 ja	 mietin	 että	 olisipa	 hienoa	 päästä	 vielä	
vastaavalle	reissulle	Suomen	ulkopuolelle.	Joillakin	killoil-
la	ulkomaan	excursiot	olivat	jokavuotisia	perinteitä,	mutta	
Maanmittarikillalta	Ulkomaan	Pitkä	vielä	puuttui.	Syksyllä	
2016	keskustelin	useiden	kilta-aktiivien	kanssa	Ulkomaan	
Pitkästä	 ja	 totesimme	 yhdessä,	 että	 nyt	 se	 järjestetään,	
eikä	asiasta	peräännytä.	--	Reissun	tärkeimpiä	osa-alueita	
varten	perustimme	matkatoimikunnan	ja	tiimit	hoitamaan	
suunnittelua	 ja	käytännön	järjestelyitä.	Matkatoimikunta	
teki	 paljon	 töitä	 reissun	 toteutumisen	 eteen,	 ja	matkan	
aikana	ahkeruutemme	palkittiin.	 Lopultahan	kysymys	oli	
vain	tahdosta	saada	jotain	aikaiseksi.	Ulkomaan	Pitkän	jär-
jestäminen oli ennen kaikkea innostuksesta kiinni, ja sitä 
killastamme	ei	ole	koskaan	puuttunut.”

Ulkomaan Pitkä 2017

Maanmittarikillan	 ensimmäinen	 Ulkomaan	 Pitkä	
järjestettiin	elokuussa	2017,	 ja	matka	kohdistui	Bu-
dapestiin	 ja	Wieniin.	Matkalla	mittariseurue	vieraili	
monilla	excursioilla	 tutustuen	mielenkiintoisiin	pro-
jekteihin	 sekä	 luonnollisesti	myös	 paikalliseen	 kult-
tuuriin.	Unkarissa	 	vietettiin	vähän	alle	neljä	päivää	
nauttien	 kulttuurista,	 ruuasta	 ja	 Espoon	 	 ystävyys-
kaupungista	 Esztergomista.	 Aktiviteetteina	 olivat	
vierailu	tippukiviluolaan,	kylpyläkäynti	sekä	unohtu-
maton	 	 jokilaiva-ajelu.	 Wien	 tarjosi	 loppumatkasta	
hulppeita	 kulttuurisia	 kokemuksia	 ja	 pilkahduksen	
uudenlaisesta	 maankäytön	 suunnittelusta	 Aspern	
Seestadtin	kaupunginosassa.	Lisäksi	Pöyryn	järjestä-
mällä	 excursiomatkalla	 päästiin	 tutustumaan	 paitsi	
Pöyryn	 toimintaan,	myös	 historialliseen	 Semmerin-
gin	 rautatiehen	 sekä	 uuden	 rautatielinjan	 rakenta-
miseen.	 Reissulla	 pidettiin	 myös	 karttaskaba,	 jossa	
kierrettiin	 tunnettuja	 nähtävyyksiä.	 Lisäksi	 tottakai	
maisteltiin	 keskieurooppalaisia	 viinejä	 sekä	 oluita	
asiaankuuluvasti.

eli Ulkomaan Pitkät 
(vuosina 2017 & 2018)

Alin kuva: Mittarit hämmästelemässä 1800-luvulla 
rakennettua Semmeringin rautatiesiltaa Itävallassa 
2017.

Keskimmäinen kuva: Pyry Haahtela, Pieta Haukka, 
Iiro Vainikainen ja Juho Björkman junamatkalla pe-
laamassa reissun virallisella korttipakalla (jolla pystyi 
myös voittamaan) 2017

Ylin kuva: Turistiryhmäkuva vierailulta Espoon ystä-
vyyskaupungista Ezstergomista Unkarista 2017. Mat-
kailijoiden päällä reissun virallinen kisapaita. 

Koonnut:	Ville	Alasalmi
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Ulkomaan Pitkä 2018
Ulkomaan	excursiosta	 innostuneena	suunniteltiin	killan	 seuraava	huikea	 reissu	heti	vuoden	
päähän	elokuun	lopulle.	Vuoden	2018	Ulkomaan	Pitkä	veikin	kiltalaiset	Saksaan	Düsseldorfiin	
ja	Kölniin,	mistä	siirryttiin	neljän	päivän	jälkeen	junalla	Eurotunnelia	pitkin	Lontooseen.	Siel-
lä	vietettiin	toiset	neljä	päivää,	jonka	päätteeksi	lennettiin	Heathrow’n	lentokentältä	takaisin	
Suomeen	Helsinki-Vantaalle.

Saksan	ohjelmaan	kuului	excursio	Bonavan	toimistolle	Düsseldorfissa	sekä	maaseudulle	Hat-
tingeniin	 Südringin	 asuinrakennuskohteeseen.	 Lisäksi	 vierailtiin	 Kölnissä	 kiinteistökehitystä	
tekevän	 KairosRed-yrityksen	 toimistolla	 sekä	 ‘Clouth	 104’	 -nimisen	 korttelikehitysprojektin	
työmaalla.	Excursiot	esittelivät	eri	näkökannoilta	niin	urbaania	kiinteistön	uudistamista	kuin	
perinteistä	pientalojen	ja	rivitalojen	rakentamista	haja-asutusalueelle.	Lisäksi	kiltalaiset	naut-
tivat	myös	Düsseldorfin	ja	Kölnin	arkkitehtuurista	sekä	baarikaduista.	Aktiviteettina	oli	myös	
jalkapallo-ottelun	seuraaminen	lähes	loppuunmyydyllä	Borussia-Park	stadionilla.

Lontoossa	virallisena	ohjelmana	oli	vierailu	Rambollin	suuressa	avotoimistossa,	jossa	kuultiin	
laajasti	erinäisistä	projekteista	niin	Briteissä	kuin	ympäri	maailmaa.	Esittelyn	piti	myös	Lon-
toon	toimistolla	työvaihdossa	oleva	Janne,	joka	kertoi	myös	siitä,	millaista	työskentely	ulko-
mailla	 on	 ollut.	 Toimistovierailun	 jälkeen	 excuilijat	 pääsivät	 kiertämään	myös	 uudessa	 Tate	
Modern	 -taidemuseossa,	 jonka	 ylätasanteella	 otettiin	 ryhmäkuva	 Lontoon	 siluettia	 vasten.	
Toki	Lontoossa	kiltalaisilla	oli	myös	hyvin	aikaa	kiertää	kaupunkia	karttaskaban	muodossa,	tu-
tustua	metroverkostoon,	shoppailla	sekä	istua	lukuisissa	pubeissa.	

Ulkomaan Pitkä 202x?
Seuraavana	kesänä	jo	perinteeksi	muodostuva	ulko-
maan	reissu	jäi	kuitenkin	välistä,	kun	sen	suunnitte-
lua	 päätettiin	 siirtää	 myöhemmäksi.	 Vuoden	 2020	
keväällä	 Covid-19	 -pandemia	 taas	 siirsi	 matkailu-
haaveita	 vieläkin	 kauemmas.	 Killan	Ulkomaan	Pitkä	
odottaneekin	nyt	parempia	aikoja!

Keskimmäinen kuva: Tutustuminen 
Bonavan työmaalle Hattingenissa 
2018

Alin kuva: Kiltalaisia Tate Modernin 
näköalatasanteella Lontoossa 2018

Ylin kuva: Ville Alasalmi Helsin-
ki-Vantaan lentokentällä odotta-
massa vuoden 2018 Ulkomaan 
excursiolle lähtöä. Kuva: Iiro Vaini-
kainen



66

Yksi	suurimmista	tapahtumista	on	ollut	IGSM	(International	
Geodetic	 Student	Meeting),	 joka	 on	 vuosittain	 järjestettä-
vä	 kansainvälinen	 maanmittausalan	 opiskelijoiden	 tapaa-
minen.	 Noin	 viikon	 mittaiset	 tapahtuma	 ovat	 sisältäneet	
luentoja,	 retkiä,	yritysvierailuja,	opiskelijoiden	 ja	alumnien	
toisilleen	pitämiä	esityksiä	sekä	tietysti	hauskanpitoa.	IGSM	
on	järjestetty	vuodesta	1988	asti	ja	Suomessakin	kahdesti,	
vuosina	2004	ja	2015.	

Osallistujia	on	ollut	 vuosittain	noin	150	eri	 puolilta	maail-
maa.	Useimmiten	noin	5-10	henkilön	 suomalaisdelegaatio	
on	 koostunut	 eri	 vuosikurssien	Maanmittarikillan	 opiskeli-
joista	ja	alumneista,	joiden	voimin	myös	nuo	kaksi	Suomes-
sa	pidettyä	tapahtumaa	on	järjestetty.	

Alla	 ote	 MILA	 5/2015	 -lehdessä	 julkaistusta	 Anni	 Konttu-
rin	 kertomuksesta	 vuoden	 2015	 Otaniemessä	 järjestetyn	
IGSM-tapahtuman	annista:	

“--	Keskiviikkona	lähdimme	vieraiden	kanssa	Nuuksion	kan-
sallispuistoon.	 Päivä	 kului	 kuunnellen	 opiskelijoiden	 esi-
tyksiä	 	 ajankohtaisista	 	 aiheista	 	 ja	 	 töistään.	Paikalla	 töitä	
arvioimassa	 oli	 kunnianarvoisa	 	 	 tuomaristo:	 	 	 professorit			
Henrik		Haggrén		ja		Martin		Vermeer		Maankäyttötieteiden	
laitokselta.	Esitysten	 	 jälkeen	 	vieraat	 	 tutustuivat	 	Nuuksi-
oon	 luennon	 ja	 kävelykierroksen	 muodossa.	 Päivän	 päät-
teeksi	vieraat	tutustutettiin	saunomisen	saloihin	Otaniemen	
rantasaunalla.	Sekä	sauna	että	palju	olivat		kovassa		käytössä		
pitkälle		iltaan		ja		vieraat	olivat	silmin	nähden	innoissaan	–	
kävipä	osa	jopa	pulahtamassa	järvessä!	Erityisesti		keskiyön		
valoisuutta		ihasteltiin	moneen	otteeseen.	--”

IGSM 
Geoinformatiikan	ja	geodesian	opintojen	siirtyessä	opinto-
uudistuksen	 myötä	 Rakennusinsinöörikillan	 alle	 on	 myös	
Maanmittarikillan	jäsenten	osallistuminen	IGSM-kokouksiin	
on	 jäänyt.	 Edustuksesta	on	huolehtinut	ammattiainekerho	
Poligoni.

eli International Geodetic 
Student Meeting

Ylin kuva: IGSM 2016, Saksa, Munchen, Blomberg-vuo-
ren päälle vaeltaneet Jamie Donovan, Olli Kovanen, Anssi 

Krooks, Pauliina Lievonen ja Arttu Julin ryhmäkuvassa. 
Kuva: Olli Kovanen

Keskimmäinen kuva: IGSM 2015, Suomenlinna, Suomi. 
Kuvassa Turkin vuoden 2014 IGSMn järjestäjäporukkaa ja 

IGSM 2015 vastuuihmisiä. Kuva: Jamie Donovan

Alin kuva: 2015, Espoo, Suomi. Otaniemessä järjestetyn 
IGSM-tapahtuman vieraat ihmettelevät valoisaa kesäyötä 

Rantasaunan paljussa. Kuva: Olli Kovanen

”IGSM:n parasta antia ovat 
olleet paitsi ikimuistoiset 
seikkailut erilaisissa euroop-
palaisissa yliopistokaupun-
geissa myös vuosien saatossa 
rakentuneet kansainväliset 
verkostot ja ystävyyssuh-
teet. Ovatpa eräät tapaami-
set päätyneet jopa avioliit-
toon asti. Killoista perhein!”

Olli Kovanen, fuksi -06

Koonnut:	Ville	Alasalmi
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Tänä päivänä sanomme, että RIL on rakennetun ympäristön 
toimialan diplomi-insinöörien ja teekkareiden vuonna 1934 

perustettu valtakunnallinen järjestö.

1928
Tie Rigasta Mitauhun
Insinööriklubin ekskursio Viroon ja Latviaan 
Kuva: RILin arkisto 

RILin historia pohjaa paitsi Maanviljelysinsinööriyhdistys  
MVIY:n vuonna 1934 alkaneeseen toimintaan, myös MVIY:n ja  

Rakennusinsinööriyhdistys RIY:n vuosikymmenien yhteistoimintaan.  
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry perustettiin vuonna 1963  
edellä mainitun yhteistoiminnan tuloksena ja virallisen toimintansa  

kaikkien rakennusinsinöörien yhteisenä yhdistyksenä RIL aloitti 1.1.1966. 
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MAANMITTARIKILLAN HALLITUKSET

2011
Puheenjohtaja:	Outi	Nyman
Sihteeri:	Saila	Rappumäki
Rahastonhoitaja:	Antti	Andelin
Tiedottaja:	Esko	Salminen
Fuksikapteeni:	Anni	Kontturi
Isäntä:	Mika	Väisänen
Emäntä:	Laura	Korhonen
Opintomestari:	Maiju	Seppälä
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Ville	Suhonen
Yrityssuhdemestari:	Annina	Salakka

Päätoimittaja:	Jori	Heinonen

2012
Puheenjohtaja:	Laura	Korhonen
Sihteeri:	Pia	Niemi
Rahastonhoitaja:	Anni	Kontturi
Tiedottaja:	Jori	Heinonen
Fuksikapteeni:	Iiro	Kuusisto
Isäntä:	Tuomas	Nuutilainen
Emäntä:	Janika	Pesonen	(os.	Lankinen)
Opintomestari:	Laura	Zein	31.7.	asti,	
Pauliina	Lievonen	1.8.	alkaen
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Olga	Penkkilä
Yrityssuhdemestari:	Tuomas	Vuorinen

Päätoimittaja:	Esko	Salminen

2013
Puheenjohtaja:	Janika	Pesonen	(os.	Lankinen)
Sihteeri:	Veera	Seppälä	16.9.	asti,	
Aarne	Mustakallio	16.9.	alkaen
Rahastonhoitaja:	Maija	Seppälä
Tiedottaja:	Saila	Rappumäki
Fuksikapteeni:	Eppu	Pesonen
Isäntä:	Otto	Pesola
Emäntä:	Ella	Sperling
Opintomestari:	Valtteri	Bragge
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Pyry	Haahtela
Yrityssuhdemestari:	Anna	Puhtila

Päätoimittaja:	Laura	Zein

2014
Puheenjohtaja:	Valtteri	Bragge
Sihteeri:	Heidi	Mikkola	(os.	Dufva)
Rahastonhoitaja:	Ville	Kangaskokko
Tiedottaja:	Sini	Vedenoja
Fuksikapteeni:	Sanna	Harju	(os.	Laine)
Isäntä:	Linnea	Anttila
Emäntä:	Petteri	Pesonen
Opintomestari:	Ella	Sperling
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Jenna	Isokuortti
Yrityssuhdemestari:	Tuomas	Kokkila

Päätoimittaja:	Otto	Pesola

2015
Puheenjohtaja:	Ella	Sperling
Sihteeri:	Sanna	Harju	(os.	Laine)
Rahastonhoitaja:	Noora	Vartiainen
Tiedottaja:	Anni	Vuolle-Apiala
Fuksikapteeni:	Henri	Heilala
Isäntä:	Olli-Pekka	Pajala
Emäntä:	Pietari	Peltonen
Opintomestari:	Ville	Kangaskokko
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Reeta	Helinoja	(os.	Ojala)
Yrityssuhdemestari:	Olli	Peltomäki

Päätoimittaja:	Miska	Kauppinen

2016
Puheenjohtaja:	Olli	Peltomäki
Sihteeri:	Julianna	Porkka
Rahastonhoitaja:	Kia	Koskela
Fuksikapteeni:	Laura	Strömberg
Master’s	Student	Captain:	Heikki	Salko
Isäntä:	Emilia	Taskinen
Emäntä:	Ida-Maria	Korhonen
Opintomestari:	Pinja	Raitanen
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Tiiamari	Tolonen
Yrityssuhdemestari:	Aino	Ruohola

Päätoimittaja:	Anni	Vuolle-Apiala
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2017
Puheenjohtaja:	Pinja	Raitanen
Sihteeri:	Meri	Ahokas
Rahastonhoitaja:	Ville	Aikala
Fuksikapteeni:	Netta	Maijala
Master’s	Student	Captain:	Tiiamari	Tolonen
Isäntä:	Pekka	Mattila
Emäntä:	Juho	Virtanen
Opintomestari:	Emilia	Taskinen
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Liisa	Mustonen
Yrityssuhdemestari:	Satu	Räty

Päätoimittaja:	Hanna	Koskiahde

2018
Puheenjohtaja:	Meri	Ahokas
Varapuheenjohtaja:	Janne	Olin
Rahastonhoitaja:	Silja	Jousi
Fuksikapteeni:	Juho	Virtanen
Maisterikapteeni:	Iiro	Vainikainen
Isäntä:	Veera	Lehto
Emäntä:	Laura	Kankaanpää	(os.	Tuomainen)
Opintomestari:	Helena	Naalisvaara	(os.	Huhtinen)
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Julianna	Porkka
Tiedottaja:	Tommi	Alajoki
Yrityssuhdemestari:	Ville	Alasalmi

Päätoimittaja:	Ilmari	Talvitie

2019
Puheenjohtaja:	Veera	Lehto
Varapuheenjohtaja:	Laura	Kankaanpää	(os.	Tuomainen)
Rahastonhoitaja:	Henri	Miettinen
Fuksikapteeni:	Eetu	Kaskela
Maisterikapteeni:	Ville	Alasalmi
Isäntä:	Nelli	Nokkonen
Emäntä:	Pinja	Pirinen
Opintomestari:	Eero	Leinonen
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Lotta	Kuisma
Tiedottaja:	Eeti	Ahola
Yrityssuhdemestari:	Tuomas	Hukkanen

Päätoimittaja:	Katariina	Kasvinen

2020
Puheenjohtaja:	Lotta	Kuisma
Varapuheenjohtaja:	Katariina	Kasvinen
Rahastonhoitaja:	Karolina	Itäinen
Fuksikapteeni:	Aku	Staff
Maisterikapteeni:	Tommi	Alajoki
Isäntä:	Eero	Hyytinen
Emäntä:	Onni	Nurkka
Opintomestari:	Ella	Ryhänen
Ulko-	ja	kulttuurimestari:	Markus	Rauhanen
Tiedottaja:	Laura	Mörsky
Yrityssuhdemestari:	Ida	Rouhiainen

Päätoimittaja:	Lotta	Sirkemaa

Kuva killan vaihdosta 2016 Otaniemessä. Kuvassa Jari Mäkynen ja 
Mikko Hovi. 

Hallitukset 2020 ja 2021 etähallitusvaihdossa.

Olin kesällä syvästi pettynyt Maanmittarikillan 
hallituksen toimintaan, mutta en juuri nyt muista 

miksi t. Lunta sataa ja kaikkia vituttaa
Geometro 3/2014
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Historiikissa	seikkaillut	Monttuli	on	hyvän	mielen	mittari.	
Toivottavasti	nämä	hyvän	mielen	fiilikset	välittyivät	teillekin!
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