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MAANMITTARIKILTA RY     PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 2/2011 

Aika 22.1.2011 klo XX       
Paikka Mikan mökki,  Siuntio     
 
LÄSNÄ Outi Nyman, puheenjohtaja POISSA Anni Kontturi 

Saila Rappumäki, sihteeri 
Antti Andelin 
Mika Väisänen 
Laura Korhonen 
Annina Salakka 
Esko Salminen 
Jori Heinonen 
Ville Suhonen 
Maiju Seppälä 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 20.03. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

5. Ilmoitusasiat 
Mökkisaunaan ei saa valuttaa vettä viemäriin (jäätyy ja menee tukkoon jolloin putket 
halkeavat) eli peseytyminen tapahtuu verannalla/ulkona. Mika mainostaa myös Spice Girls 
-huonetta. Miikka Puton joukkue on voittanut European Real Estate Challengen. 
 

6. Kuulumiskierros 
Pidettiin tortillojen ääressä. Aidan lämmittää kivasti jalkoja. 
 

7. Hallinnolliset asiat 
a. Ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle 

Outi hoitaa. 
b. Uudet toimarivirat 

Nimettiin Olli Kovanen ulkosihteeriksi. 
Nimettiin Tuukka Mattila apuisännäksi. 
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8. Raha-asiat 
a. Maksettavat laskut 

Hyväksyttiin seuraavat laskut. 
- T-Putsiini Oy, haalarit, 5600 € 
- Laura Korhonen, haalarigaalan tarjoilut 393,71 € 

b. Muut asiat 
Ei olla saatu tunnuksia ja pankkikorttia kahden Nordean toimistossa käynnin 
jälkeenkään. Koska Nordean kuukausimaksu on 17 euroa ja muissa pankeissa 
vastaava maksu on 5 euroa, hallitus pohtii pankin vaihtoa. 
 

9. Killan vuosikokous 
a. Päivämäärä 

Vuosikokouksen päivämääräksi ja kellonajaksi sovittiin 15.2. klo 10. 

b. Toimintasuunnitelma 
Jokainen hallituslainen tekee oman jaostonsa toimintasuunnitelman 1.2. mennessä, 
joka hyväksytään sitä seuraavassa kokouksessa ja viedään ehdotuksena killan 
kokoukseen. 

c. Budjetti 
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja valmistelevat budjettiehdotuksen, joka käsitellään 
killan kokouksessa. 

 
10. Jaostokierros 

a. Opintojaosto 
Abipäivä - keskiviikkona 26.1. klo 10-16 kemmalla. Saa tulla, etenkin geolaiset. 
Kesätyösauna - keskiviikkona 26.1. illalla Otarannan kattosaunalla. Mukana 
aTalent, TEK ja Maanmittauslaitos 
Vuoden opettaja - killan ehdotus oltava huomenna valmis. Ehdotetaan Ari Laitalaa. 

b. Viestintäjaosto 
Ensimmäinen Geometres ulos helmikuun lopussa, teemana katsauksia ja 
selvityksiä vuodelle 2011. Hallitus asettaa kirjalliset tavoitteet vuodelle 2011. 
Pohdittiin Dropboxin käyttöönottomahdollisuutta.  
Selvitetään nettisivujen päivittämismahdollisuuksia vuonna 2011. 
Ensi viikon lopulla jaostokokous 

c. Ohjelmajaosto 
FK-IK-MK sitsit 1.2 – mittarit hoitavat jatkot. 
Talvipäivä - sauna raksan kanssa (OK20), ei kuitenkaan mainosteta sitä fukseille, 
jotta jakautuisivat ympäri Niemeä eri saunoihin. 
Apu-IE:n kanssa kokous ensi viikolla. 

d. Fuksijaosto 
Haalarigaala meni hyvin. 

e. Ulkojaosto 
IGSM-ilmo (IGSM Newcastlessa huhtikuussa). Olli Kovanen laittoi sähköpostia 
aiheesta killan listalle. Lähdössä ovat Ville Suhonen, Elina Saksa, Olli Kovanen ja 
Teija Lehmuskoski. 
110-sponssit hankinnassa, 6500 euroa saatu.  
Toimareiden kanssa juteltu. 
 

 



     3(3) 

 
f. Sisäjaosto 

Toimarit tavataan ensi viikolla.  
Kiltiksen kahvinkeittimeen parkkikiekko, jotta tiedetään koska kahvi on keitetty. 
Mietintään käytäntö ”5 e/kk/juo niin paljon kahvia kuin haluat”. 
 

11. Kiltahuonetalkoot/arkistointi 
Outi, Hanna ja Arttu vievät arkistoon tavaroita, sihteeri siivoilee ja muutkin saavat siivota jos 
ehtivät. 

 
12. AYY-1V 

Outi ja Annina ovat killan pääedustajia. Eve Korhosta on pyydetty esiintymään juhliin. 

 
13. Maanmittarikillan hallituksen lausunto tukea Maakansan rahaston 

sijoitushanketta 
Hallitus päätti tukea Maakansan rahaston sijoitushanketta. Sijoituksen tarkemmat 
yksityiskohdat löytyvät liitteestä yksi (LIITE1). Keskustelua herätti projektin myynnin 
toteuttaminen ja se kuinka hyvin teoksia saadaan kaupattua. Teoksen tulee ilmestyä ennen 
vuosijuhlia, jotta myynti saadaan hyvin käyntiin Tutkitaan mahdollisuutta, että teoksen voisi 

tilata samalla, kun ilmoittautuu killan vuosijuhliin. 
 

14. Varainhankintastrategia 
a. Vuosijuhlat 

Hallituksesta Annina Salakka on vastuussa vuosijuhlista. Hyvältä näyttää ja rahaa 
on tulossa. 

15. Muut esille tulevat asiat 
a. Vuosijuhlaedustukset 

Outi tekee Doodlen johon jokainen hallituslainen ilmoittaa pääsynsä. Pota ja 
Kondensaatio kiireellisiä. 

b. Oltermannin tapaaminen 
Oltermannia pyydetään osallistumaan seuraavaan Maanmittauslaitoksella olevaan 
kokoukseen. 

c. Kiltakaappien avaimet 
Osa avaimista on vielä matkalla, mutta asianosaiset saavat avaimensa 
mahdollisimman pian. 

d. MTK:n saunailta, päivämäärien sopiminen 
Annina tekee Doodlen päivistä ja valitsee sen, johon on eniten osallistujia. 
 

16. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
Outi tekee Doodlen, jonka dl on maanantai/tiistai. Täytyy järjestää ennen 8.2. 
 

17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22.01. 
 

 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
___________________________   _________________________ 
 
Outi Nyman, puheenjohtaja   Saila Rappumäki, sihteeri 


