
MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja
Hallituksen kokous 11/2011 

Aika Keskiviikko 13.4.2011 klo 16.00
Paikka Maanmittaustieteiden laitos, Espoo

LÄSNÄ Outi Nyman, puheenjohtaja POISSA Annina Salakka
Saila Rappumäki, sihteeri
Maiju Seppälä
Anni Kontturi
Antti Andelin
Jori Heinonen
Ville Suhonen
Laura Korhonen
Mika Väisänen
Esko Salminen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.15.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Kuulumiskierros
      Mika nukkui pommiin ja aikoo perustaa suunnittelutoimiston. Andea sattuu päähän. Maiju  

kävi Tukholmassa. Anni puri Lauraa kiltiskierroksella oikeanpuolimmaiseen tissiin ja  
Lauraan jäi iso mustelma. Jorilla 06:00 lähtö IGSM:lle ja kaikki on vielä levällään. Saila kävi  
uimassa ja pyöräilemässä. Oli kivaa. Outille kuuluu hyvää ja oli railakas viikonloppu ja  
töissä on käyty ja urheiltu. Esko ja Ande piti viikonloppuna tuplasynttärit ja oli tosi villiä.  
Anni ei antanut boolia niille. 

6. Ilmoitusasiat
Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistusilmoutus yhdistysrekisterin tietojen päivityksestä 
saapui postitse Outille.

7. Raha-asiat
Lauluratikan loppuraportti on toimitettu TTER:lle 10.4.2011.
Hyväksyttiin maksettavaksi laskut:

Jenni Markkanen Laulukoesitsien jälkkärit 
ja pääruokaa 61,08 €

Saila Rappumäki Maitoa kiltikselle 39,60 €
Krista Viita-aho Silliksen jogurttienhakureissu 34 km 10,20 €
Anni Kontturi Hermannisitsi edustus 35 €



8. Tietokoneiden käyttö kokouksessa
Sovittiin, että kokouksen ulkopuolisiin asioihin liittyvä häiritsevä tietokoneen käyttö on 
kielletty ja puhelimet pidetään äänettömällä.

9. Jaostokierros
a. Opintojaosto

1. Avaudu opinnoista -tapahtuman raportti on kirjoitettu (Liite 1). Raportti  
lähetetään myös Suvi Tuomelle ja siitä kirjoitetaan lyhennetty juttu G:hen.

2. Kesätenttikysely on käynnissä Doodlessa.
3. Paperinen tenttiarkisto 

Siiri Friström on esittänyt, että paperinen tenttiarkisto jätettäisiin pois 
käytöstä. Asiaa pohditaan.

4. Insinööritieteiden korkeakoulun tiedottajalta on tullut kysely uudesta Into-
sivustosta, josta halutaan palautetta. Outin mielestä sivusto on hyvä sitä 
pitäisi mainostaa enemmän. Sovittiin, että jokainen hallituslainen käy 
seuraavaan kokoukseen mennessä tutkimassa sivuston, jotta osaa 
kommentoida sitä.

5. Jori oli opetuksen kehittämisryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Jatkossa 
haluaisivat lisää osallistujia, esim. Maiju voisi mennä.

b. Viestintäjaosto
Toimituskokous oli 5.4., 18.pvä on G:n dl. Painoon lähtee keskiviikkona ja 
toivottavasti saataisiin wappuviikolla lehti ulos. Pöykyt on laitettu nettiin. 

1. Hallitusläystäke
Kuva otettiin.

2. wappu.fi 
On linkattu mk-sivuille, infomeili tapahtumista on menossa, kunhan 
tiedetään kaikki tapahtumat.

3. Kesäpäivät
Paikalle pääsyyn tarvitaan autoja, laitetaan doodle aiheesta.

4. Toimarisähköpostit
Mietittiin sähköpostien tilannetta. Toivottiin, että kaikki hallituslaisetkin  
hankkisivat aalto-sähköpostit.

5. MILA:ssa oli juttu vuosijuhlista. Maankäyttöön tulee juttu, johon Outi  on 
kirjottanut killan osion ja Hanna on koonnut alumnien, killan ja muiden jutut.

c. Ohjelmajaosto
1. Smökkibileet 8.4

Hyvin meni. Oli kivaa ja joku 400-500 ihmistä
2. Laulukoesitsit

45 ilmonnut. 
3. Wappumielen osoitus 30.4

Paatti meni täyteen tosi nopeasti. Maanantaina 18.4. selviää jäätilanne.  
Bussia ei ehkä tarvita, sillä ilmoittautuneita 1.

4. Ullis 
Pakua ei ehkä ole käytössä. IE menee aikaisemmin paikalle ja saa varata 
niin hyvän paikan kuin haluavat. Loput tulevat paikalle myöhemmin ja jäävät  
siivoamaan. Jos pakua ei saada, otetaan tilataksi grillille ja teltalle ja  
makkaroille.



d. Fuksijaosto
1. Laulukoesitsit 16.4, Design Factory

Ilmoittautuneitsa 45, hinnat fuksit 12e, vanhat 15e. Kaikille löytyy pöydät ja  
tuolit ja keittiö on käytössä.
G:hen tulee juttu DeFasta, jonka vuoksi saadaan tila ilmaiseksi. Jutun 
kävivät tekemässä Anni ja Jenni.

2. Anni on käynyt ensiapukurssilla. Pohditaan, josko kiltalaisille saisi järkättyä 
EA-kurssin. Killan ensiapulaukku on etsittävä ja pidettävä mukana 
tilaisuuksissa.

e.  Ulkojaosto
1. Hesarin appro 14.4

Turpaan tulee. Liput on kaapissa ja niitä saa hallitukselta ennen tapahtumaa.  
Huomenna Outi ja Esko on 12 jälkeen päivystämässä kiltiksellä. 

2. Puolipitkä syksy 2011
Ville ja Annina treffaavat ti 19.4. ja aloittavat suunnittelun.

3. AYY:n merkkimyynti
Merkkimyynti tullaan järjestämään kahtena päivänä, tiistaina 19.4 Alvarin  
aulassa sekä AaltoWapun yhteydessä 26.4. Ville on vastuussa. Killan 
merkkejä ja jotain vanhoja fuksimerkkejä jonkin verran.

4. Datscha- excursio 5.5.2011 klo 18, Otarannan kattosauna
Ilmo on kiltiksen ovessa. Mainostetaan lisää.

f. Sisäjaosto
Kiltapäiväkänni on Sailan ja toimareiden nakki, samoin kuin haamupala.  
Haamupalan mainostus laitettava ja kerättävä alustavat ilmot. Hallitus on töissä 
koska apu-IE todennäköisesti hakemassa lakkejaan. IE:n kanssa katsotaan 
kauppareissu ja ruokien säilytys.

10. AYY-YYA sopimus
On dropparissa. Hyväksyttiin.

11. YJ- joukkueen sponsorointi
Kilta tukee YJ-joukkuetta 50€ (YJ1 20€ + YJ2 30€) + paku (ei yli 200 e)

12. Kiltahuoneen hautajaiset ja avoimet ovet laitoksella
10.5. klo 14-18 kahvit sisäjaosto hoitaa. Anna Annila on apuna. Fundi on myös tulossa 
avuksi.

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

On hoidossa.
2. Kaljakrokettiturnaus 27.4. 14.00

Ilmo DL 15.4. Ande ilmottaa hallituksen.
3. Sikariporrasfudis

Wappuviikon keskiviikkona, eli 27.4 klo. 13-14. Joukkueet paikalle klo 12:45. Esko 
ilmoittaa hallituksen.

4. Varasto muuton ajaksi
Outi ollut yhteydessä Skanskaan koskien varastoa Tapiolassa, odotamme vastausta.  
Sijainti tiedetään jo mutta hintaa ei vielä.



14. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Toiminnanseurantakokouksen jälkeen 20.4. Keltsussa.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________ ________________________
Outi Nyman Saila Rappumäki
Puheenjohtaja Sihteeri


