
MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja
Hallituksen kokous 10/2011 

Aika Tiistai 4.4. kello 18.00
Paikka Maijun koti, Rummunlyöjänkatu 3

LÄSNÄ Outi Nyman, puheenjohtaja POISSA Annina Salakka
Saila Rappumäki, sihteeri Mika Väisänen
Maiju Seppälä Esko Salminen
Anni Kontturi
Antti Andelin
Jori Heinonen
Ville Suhonen (poistui kohdassa 9)
Laura Korhonen (saapui kohdassa 5)

1.    Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.08.

2.    Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin.

4.    Kolmen edellisen (7/11, 8/11, 9/11) kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirjat.

5.    IGSM 2013
Olli Kovanen kävi esittelemässä hallitukselle IGSM 2013:n hakemista Suomen 
järjestettäväksi (ks. Liite 1). Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja tapahtumaa haetaan Suomelle.

6.    Kuulumiskierros
Laura on piesty golfmailalla. Sailaa ärsyttää sää ja koulukurssit. Villen viime viikko meni  
kivasti, sai kaksi tilinpäätöstä tehtyä ja Fundista vastuuvapauden. OJylle on valittu uusi  
hallitus. Ville nukkui eilen 20 tuntia ja tykkäsi RWBK:n konsertista. Andelle ei kuulu mitään,  
kiltiskierros oli rahiksilla viikonloppuna. Maijulla on tentti huomenna tiistaina ja hän kävi  
lauantaina Keravalla katsomassa kutosdivarin sählyä. Anni oli edustamassa hallitusta 
MAIK-risteilyllä (Jori ei edustanut). Siellä oli ihan kivaa. Olli oli risteilyllä edustamassa  
vanhoja jääriä ja on viikonloppuna menossa Levin kautta IGSM:ään. Jori katsoi viime 
viikolla loppuviikon animea kotona. Perjantaiyönä Joria häiriköitiin Lauran ja Matin toimesta 
puhelimitse. Outi oli maanantaiaamuna neuvoston kanssa Tampereella, keskiviikkona kävi  
KYH-PJ-FTMK-päivässä ja perjantaina RWBK:n konsertissa. Lauantaina oli torvia viitoissa.

7.    Ilmoitusasiat
Outi Nyman ja Susanna Heino osallistuivat 30.3. TEK:n järjestämille KYH-PJ-FV-päiville 
Otaniemessä.
Otaniemen Jyllääjille on valittu uusi hallitus. Puheenjohtajana on Eero Valtonen, 
rahastonhoitajana Juha Saukkonen sekä hallituksen jäseninä Iiro Kuusisto ja Jaakko 
Uusitupa.
Arvo Vitikainen on kutsuttu laulukoesitseille mutta hän on estynyt tulemaan. 



8.    Raha-asiat
Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat laskut.
Palace Kämp Tilavuokraennakko 194,00 € (sähköpostihyväksyntä)
Vuosijuhlalaskut
Unicafe Vuosijuhlat 22 838,00 €
Helsingin Bussiliikenne Vj-bussit 1350,00 €
Chez Marius Snapsilasit 795,00 €
HKL Lauluratikka 583,15 €
ArtLab Jatkot,Nitrodisko 500,00 €
Entropy Jatkot, Laitevuokrat 450,00 €
Karppi M IKEA-maljakot 24,75 €
Salakka A Kehykset ja kukat 49,50 €
Korhonen L jatko- ja sillisruokia, 

kokkareiden 
boolitarvikkeet, 
kananmunia 
kahvituskakkuihin 342,12

Laura on maksanut velkansa (2500 euroa) killalle takaisin. Lainan eräpäivä oli 31.3.

9.    Jaostokierros
a. Opintojaosto

1. Insinööritieteiden korkeakoulun strategiapäivä oli 1.4. Dekaani painotti yhden 
kandiohjelman tavoitetta ja puhui paljon tohtorikoulutuksesta. Dekaanin mielestä 
luonnontieteet, laboratoriot ja kokeet ovat tärkeitä. Yliopiston kansainvälistyminen 
tuonee mukanaan englanninkieliset maisteriohjelmat. Uuteen kandiohjelmaan 
otetaan opiskelijoiden ehdotuksia ja mielipiteitä, mikäli ne ovat toimivia ja järkeviä.
2. TEKMA-elinkeinoedustajien kanssa juttelu torstaina 31.3., kts. Liite 2.

b. Viestintäjaosto
  Tiistaina 5.4. on toimituskunnan kokous kello 13.00.

1. Hallitusläystäke
Yhteiskuva hallituksesta otetaan seuraavassa kokouksessa.

2. wappu.fi
Sivusto on auennut.

3. Vuosijuhlakuvien katselu on huomenna 5.4. Jamien kanssa.
4. Killan nettisivut toimivat ja niillä on tapahtumia.
5. Jori on OTAX-yhdyshenkilö.

c. Ohjelmajaosto
1. Olutkellari 31.3., Gorsu

Meni hyvin. Tapahtumassa oli mukana n. 25 mittaria. MIL kävi 
esittäytymässä. MIL:n seuraava kokous on 19.4., jolloin Outi selvittää 
ruokakulujen ja tilan sponsoroinnin.

2. Seinäkiipeily 4.4.
Liikuntavastaava Iiro Kuusisto oli järjestämässä tapahtumaa. Paikalla oli 22 
henkilöä, ja 1,5 tunnin aikana voi mennä enemmänkin kiipeilijöitä sillä 
kukaan ei jaksa kiipeillä koko aikaa. Toukokuussa mahdollisesti 
jousiammuntaa tai parkouria.

3. Smökkibileet 8.4.
¡Los Smökki Bailando! Maksaa 2 euroa etukäteen, 3 euroa ovelta. Lippuja 
saa vielä päärakennuksen aulasta kuluvalla viikolla. DJ perui mutta koitetaan 
saada uusi. Mukana 11 kiltaa, kaikki paitsi isot killat (KIK, raksa ja SIK) ovat 
tulossa.



4. Wappumielen osoitus 30.4.
Outi osallistui 31.3. AYY:n Wappu-kokoukseen, jossa käytiin läpi 30.4. 
järjestettävän Wappumielen osoituksen käytännön järjestelyjä. MK:lle on 
varattu yksi bussi kuljetuksia varten AYY:ltä (137,50 €) ja sen lisäksi kilta on 
omatoimisesti varannut laivan kuljetuksia varten Hietalahden torille. Ilmojen 
DL kiltalaisille kyydityksiin (laiva+bussi) on 15.4., jolloin myös jäätilanne 
selviää. Laivaan mahtuu sisälle 50 kiltalaista ja bussiin 50 (+20 
seisomapaikkaa). Laivakyydin hinta on 9 € ja bussin 3 €. Ilmoittautuminen 
tapahtuu netissä ja se aukeaa maanantaina 11.4. kello 12.00.

d. Fuksijaosto
1. Toimikunnan tapaaminen 31.3.

Anni, Laura ja Sini kävivät lounaalla ja juttelivat seuraavan vuoden ISO-
toiminnasta sekä suunnittelivat hieman tapahtumia. Esimerkiksi fuksi-ISO-
Megazone tai keilaus voisi olla kivaa; ISOjen aktiivisuus järkätä itse 
tapahtumia on aika huono. Pohdittiin myös josko ”Opi opiskelemaan”-
tapahtuman voisi järjestää uusille fukseille esim. Maanmittaus ammattina ja 
tieteenalana -kurssin yhteydessä.

2. Laulukoesitsit 16.4. Design Factorylla kello 18.30. 
Jenni on päävastuussa, Laura ja Mika tekevät ruokia. Laulukoe on saman 
päivän iltapäivällä.

3. Opi opiskelemaan -tapahtuma
Pohdittiin tapahtuman mahdollisuuksia; esimerkiksi joku ulkopuolinen 
”luennoitsija”, kahvitus killalta tms. Maiju ja Anni lähtevät viemään asiaa 
eteenpäin.

e. Ulkojaosto
1. Hesarin appro 14.4.

Lista ei tule täyttymään, joten mainostetaan ja tarjotaan lippuja muille.
2. Puolipitkä syksy 2011

Annina ja Ville ovat puhuneet asiasta, tarkoitus oli ennen hallituksen 
kokousta suunnitella hieman mutta eivät ehtineet. Erilaisia konsepteja ja 
kaupunkeja on jo mietitty, ja ne varmistuvat myöhemmin. Akuuttia on 
majoituspaikkojen miettiminen sekä kuskin saaminen. Pohdittiin voisiko 
Fundi tai Poligoni avustaa.

3. Sponsoritapahtuma CMI-insinöörit
Pääteettiin olla lähtemättä mukaan tapahtumaan, mutta jotain muuta 
yhteistyötä olisi hyvä tehdä.

f. Sisäjaosto
1. Kahvitukset

Laitoksen henkilökunnan sähköpostilistalle on laitettu mainosmaili killan 
tarjoamista kahvituksista. Killan tarjoaminen kahvitusten kohderyhmänä ovat  
alan yhdistykset, joiden jäseninä laitoksen henkilökuntaa on. Aalto-
yliopistolla ei ole sopimusta killan kanssa kahvituksien järjestämisestä, joten 
laitoksella ei ole lupaa käyttää Killan palveluja kahvitilaisuuksien 
järjestämisessä.

2. Yritysvierailu Datschaan on tekeillä.

10.  Toiminnanseurantakokous
Kokous on pidettävä aikavälillä 15.4.-15.5.2011. Päätettiin, että kokous pidetään 
keskiviikkona 20.4. kello 12.15.

11.  Haalarimerkkimyynti
Wapun alla, Ville hoitaa.

12.  Tilakähmyt
Menevät toukokuulle. IE, Anni ja Outi katsovat alustavasti kähmyttävät tilat.



13.  AYY-YYA -sopimus
Outi ja Laura katsovat loppuun.

14. Megazonehaaste vuoden 2010 hallitukselle
Vuoden 2010 hallitus on täyttänyt Doodlen ja heille sopii parhaiten keskiviikko 11.5. kello  
20.00, jolloin kaikki pääsevät paikalle. Hallitus 2011 hoitaa varauksen.

15. Muut esille tulevat asiat
1. Hallituksen rasti MJ:ssä 21.4.

Kello 11.00 eteenpäin. Hallitus pohtii rastiaan.
2. Kiltahuoneen hautajaiset ja avoimet ovet laitoksella

Päiväksi on sovittu 10.5.
3. Kiltahuoneen lehdet

Ande tekee Doodlen kiltalaisille ja kysyy mitä lehtiä haluttaisiin.
4. Varasto

Tapiolassa on yksityinen varasto jota on kysytty Teemu Kärkkään kautta.
16. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Doodle laulaa.
17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________ ________________________
Outi Nyman Saila Rappumäki
Puheenjohtaja Sihteeri


