
   
 

 

MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 12/2011  

Aika  Keskiviikko 20.4.2011 klo 13.00 
Paikka  Maanmittaustieteiden laitos, Espoo 

LÄSNÄ Outi Nyman, puheenjohtaja   POISSA Laura Korhonen 
  Saila Rappumäki, sihteeri      
  Maiju Seppälä        
  Anni Kontturi 
  Antti Andelin (poistui kohdassa 8) 
  Jori Heinonen 
  Ville Suhonen 
  Annina Salakka 
  Mika Väisänen 
  Esko Salminen 

 

                             
1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.30. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Esityslista hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 Pöytäkirja 11/2011 hyväksyttiin pienin muutoksin. 
 

5. Kuulumiskierros 
 Esko on tänään kello kuuteen asti raitis. On pyrkimässä lääkikseen koska sai viestejä sieltä 
 ja on myös pettynyt kansaan. Saila kävi pyöräilemässä. Ville ottaa opintolainaa ja ryhtyy 
 golf-ammattilaiseksi eikä ota siitä stressiä ja lomailee kesän. Vältti eilen pikkujoulut kun 
 kaverit tuli kylään. Juha Saukkonen ilmoitti Villelle eilen, että tänään on vuosikokous, joka 
 siirtynee myöhemmäksi, eli Ojy-hommat hyvällä mallilla. Outille kuuluu hyvää ja hän sai 
 pitää hampaansa aamuisen hammaslääkärikäynnin jälkeen.  Outi on keuhkorutossa 
 katupölyn takia. Ande ei kerro mitään. Annista oli kivat laulukoesitsit vaikka järjestelyt 
 vähän ontui alussa. Hän kävi kylpylälomalla mussukkansa kanssa. Apustin on työn ja 
 touhun alla. Anninan kandi kusee edelleen. Maiju on parantumassa ihan varmasti 
 flunssastaan. Hän lähtee huomenna illalla Ouluun ja tulee maanantaina takaisin.  
 
 



   
 

 

6. Ilmoitusasiat 
 IGSM:ssä oltiin. Tapahtumaa ei saatu Suomeen, vaan se meni Puolalle. 
 Aalto First Experience -tapahtuma on nyt Experience Aalto! ja se järjestetään 18.10. 
 Outi oli kykyprojekti 2011-2013:ssa. Sieltä voisi saada jonkun puhumaan Opi 
 opiskelemaan -tapahtumaan, joka järjestetään syksyllä. 
 Pohdittiin maksaako laitos Geometreksestä jotain, Jori on ollut henkilökuntaan  yhteydessä 
asian tiimoilta. 
 Jäät ovat sulaneet merestä. 
 Kannunvalajien vuosijuhliin on tullut kutsu. 
 

7. Raha-asiat 
Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat laskut.    

 Dominante Vj-esiintyminen  550 € 
 Heino S Vj- juhlan koristeet  214,40 € 
 Markkanen J Laulukoesitsien tarj.  10,65 € 
 Saukko V Laulukilpailun palkinto 9,94 € 
 AYY  Tilavuokra, Mj   61,50 € 
 

8. Jaostokierros 
 1. Opintojaosto 
 1. Arjo Laukia voisi kirjottaa kandiuudistuksesta syksyllä kaikkien kiltojen lehtiin 
 jutun. 
 2. Kesätenttikysely on ohi ja laitettu eteenpäin. Vastaajia oli noin 40. 
 2. Viestintäjaosto 
 1. Hallitusläystäke ei ole edennyt. 
 2. Uusi G tulee keskiviikkoiltapäivänä, viimeistään torstaiaamuna. 
 3. Wapputiedote on laitettu kiltalaisille. 
 4. Nettisivuprojekti aloitettaneen piakkoin. 
 5. Tiekartta 2020-tapahtumasta tullut muistutus. Tapahtuma järjestetään 3.5. klo 
 9.30 eteenpäin. 
 6. Into-sivuston palaute: hyvältä näyttää, mutta ruotsin- ja englanninkieliset sivustot 
 puuttuvat. 

4. Ohjelmajaosto 
  1. Laulukoesitsit 
   Meni kivasti. Vesikannut olivat kadoksissa, mutta ongelma korjattiin. 
   2. Wappumielen osoitus 30.4 
   Wappulaiva: lähtee 14.30. Matkustajat paikalle 14.15. Laiva on perillä noin 
  15.15, 15.30 alkaa paraatijärjestäytyminen. Tasalta lähtee kulkue. Kulkue: 
  saa tuoda omaa rekvisiittaa, ei välttämättä tule mitään Aallon puolesta.  
  Rähinälippu otetaan mukaan. Pohdittiin paras rekvisiitta -kilpailun  
  järjestämistä mittareille. 

   3. Dipolin wapun etkot 
   Avaimet haettava perjantaina. 
   4. Ullis 1.5 



   
 

 

   Paku VK:n ja puun kanssa. Kaikki tarvittava viedään varastolle, josta  
  lastataan aamulla pakuun. Grillin kaasu tarkistettava.  

  5. Fuksijaosto 
   1. MJ 21.4. Puhutaan aiheesta kokouksen jälkeen. 
   2. Fuksibileet syksyllä puun kanssa pohdintaan. 
   3. Fukseille pitäisi saada nettisivuille jotain. 
   4. ISOsauna toukokuussa, TEK sponssaa. 
 6 . Ulkojaosto 
 1. Hesarin appro 14.4 
  120 € turpaan. Muuten kivaa. Viime tingassa peruneille ja maksamatta  
  jättäneille laitetaan mailia perään. 
 2. AYY:n merkkimyynti 
   Merkkimyynti tullaan järjestämään kahtena päivänä, tiistaina 19.4. Alvarin 
  aulassa sekä AaltoWapun yhteydessä 26.4. Ville on vastuussa. Tiistaina 
  meni merkkejä ihan ok. 
 3. Datscha- excursio 
  5.5.2011 klo 18, Otarannan kattosaunalla 
  tai Datschan tiloissa.  
 4. Puhuttiin ekskukäyttäytymisohjeen tekemisestä. Esimerkiksi killan 
 sähköpostilistalle voisi lähettää mailia yleisistä asioista, kuten perumisesta, ajoissa 
 olemisesta ym. 
 5. Laulukoe oli 16.4., kaikki pääsivät läpi ja oli hauskaa.  
 7. Sisäjaosto 
   1. Haamupala. Ilmoittautumatta jättäneet fuksit lisättävä laskuihin   
   mukaan.  
 

9.  Fuksien haalarimerkki  
Hyväksyttiin fuksien haalarimerkki tilattavaksi. Merkkejä tilataan 100 kpl. 

 
10.  Killan ampuma-aseet 

 Hyvinkään poliisi on lähestynyt kiltaa koskien 30-luvulla kadonnutta Tikka-ampuma-asetta. 
 Poliisin haltuun on päätynyt ase, joka mahdollisesti vastaa kyseista asetta.     Kyseisen 
 aseen tiedot löytyvät killan 100-vuotis historiikista sivuilta 66-67. Odotamme poliisin 
 yhteydenottoa asiasta. Outi on ollut yhteshenkilönä. Ase arkistoitaneen teekkarimuseolle tai 
 arkistoon. Ase varmistui killan aseeksi kokouksen aikana. 
 

11.  Kiltahuoneen hautajaiset ja avoimet ovet laitoksella ti 10.5 
1.  Kutsut alumnikirjeeseen laitettu, julisteita pitäis tehdä. Henkilökunnalle ja 

Maanmittauslaitoksen infraan sekä MK-listalle on mennyt tietoa.  
2. Ohjelmassa kahvia, vohveleita, grilliä, jotain hauskempaakin ehkä. 
3. Kiltahuoneen siivoaminen: Ma 9.5. ja ti 10.5. klo 10-> 

 
 



   
 

 

 
12.  Muut esille tulevat asiat 

 1. Hallituksen rasti MJ:ssä 21.4. Käsitellään kokouksen jälkeen.  
 Rasteja pidetään 11.00 eteenpäin, asusteena haalari ja lakki. Rasti on rautatientorilla. 
 Otetaan hallituksen kuvat rastille, joihin voi piirtää ja kirjoittaa palautetta. Anninan 
 hernepussit käyttöön. 
 2. Kaljakrokettiturnaus 27.4 
 Ilmoitettu 3 hengen tiimi. Kaikki voi mennä. Tiimin nimi Ville Peltonen. 
 3. Sikariporrasfudis 
 Esko on ilmonnut koko hallituksen nimellä TIKH09. Hattuaskartelutuokio ennen  fudista, klo 
 12. 
 4. Varasto muuton ajaksi 
 Outi ollut yhteydessä Skanskaan koskien varastoa Tapiolassa, odotamme  vastausta. 
 5. Äpyt 
 Hallitus ei ota Äpyjä myyntiin. 
 

13.  Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 Outi tekee doodlen. 
 

14.  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00. 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
________________________   ________________________ 
Outi Nyman     Saila Rappumäki 
Puheenjohtaja     Sihteeri 

 


