
MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja
Hallituksen kokous 3/2011 

Aika Maanantai 7.2.2011 klo 18:00
Paikka M-osasto, neukkari 

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

1.    Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.00

2.    Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5.    Ilmoitusasiat
Kiltakummiksi on valittu Arjo Laukia.
Ensi vuoden lukuvuoden koulupäivät on päätetty.
Hallitusläsyn suunnittelu on aloitettu.

6.    Kuulumiskierros
Pidettiin. Killan hallitus otti osaa Goom-risteilyyn Jorin ja Eskon muodossa. Anninalla kiire 
seuraavaan kokoukseen ja Outilla jumppaan.

7.    Hallinnolliset asiat
a)    Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011

Hyväksyttiin hallituksen tekemä esitys toimintasuunnitelmaksi pienin muutoksin.
b)    Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2011

Hyväksyttiin hallituksen tekemä esitys talousarvioksi.
c)    Jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä

Päätettiin ehdottaa jäsenmaksun suuruudeksi 6 € ja killan sääntöjen mukaan 
eräpäivä on lokakuun viimeinen päivä.

d)    Ansiomerkit
Päätettiin laittaa kiltahuoneelle laatikko, johon voi laittaa ehdotuksia perusteineen 
killan ansiomerkin saajista. Ehdotuksia voi laittaa myös sähköpostilla: mk-
hallitus@list.ayy.fi. Viimeinen ehdotuspäivä on 6.3.

mailto:mk-hallitus@list.ayy.fi
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8.    Raha-asiat
a. Maksettavat laskut

Hyväksyttin maksettaviksi seuraavat laskut.
Seppälä Maiju, kesätyösaunan ruokaostoksia, 15,68 €
Tuomas Vuorinen, haalaritoimari 2010, postimerkit ja -kuoret tiimille, 38,40 €
Saila Rappumäki, kahvia kiltahuoneelle,

9.    Killan vuosikokous
Killan vuosikokous on tiistaina 15.2. klo 10.00, paikkana luokka M330.

10.  IGSM osallitumismaksut
Antti Andelin valtuutettiin maksamaan lennot etukäteen, sillä lentoliput täytyy maksaa 
tilaushetkellä. Antti laskuttaa myöhemmin osallistujilta kaikki kulut joista vähennetään MIL:n 
sponsoroima summa.  

11.  MYN- terveiset
MYN:lle on mainostettu vuosijuhlia ja heidän kanssaan on puhuttu kandiuudistuksesta. 
Mainittiin myös koulun uudesta nimestä.

12.  TTER- haku
Ensimmäinen hakukierros sulkeutui 6.2. ja tukea haettiin 583,15 € lauluratikan 
kustannuksiin.

13.  Jaostokierros
a.    Opintojaosto

Insinööritieteiden korkeakoulun tiekartta 2020-tilaisuus 1.2
Outi ollut mukana, käsiteltiin tulevia tutkintorakenteita ja Aallon kouluimagoa. 
Tilaisuuden mukaan kanditutkintoja tullaan vähentämään ja tähdätään 
siirtymään maisteriohjelmakeskeiseen koulutukseen.

Päättäjätapaaminen
Viikolla 14. Laitos järjestää tapaamisen johon kutsutaan yritysmaailmaa ja 
julkista sektoria mukaan. Tapaamisessa pohditaan opintojen sisällön ja 
työelämän tarpeiden kohtaamista.

Professorilounas 3.2
Ilmoitus hieman myöhässä, joten paikalla ei ollut ei suurta yleisöryntäystä. 
Luultavasti järkätään syksyllä seuraavan kerran.

4.2. on opintoneuvoston ensimmäinen kokous.
b.    Viestintäjaosto

G:n toimituskunnan nimeäminen
Hyväksytään G:n toimituskuntaan seuraavat henkilöt:

Viestintäjaoston päätoimittajaa on pyydetty taittamaan killan 10-vuotishistoriikki.
Päätettiin hankkia killalle oma domain, www.maanmittarikilta.fi.
Huomenna G:n toimituskunnan kokous.
Hallitus kirjaa G:hen tavoitteensa vuodelle. Outi ja Jori käyvät tavoitteet läpi kuluvan 
kuukauden aikana.
Eka G ilmestyy helmikuun lopulla.
Toimareiden sähköpostiosoitteet päätettin laittaa nettisivuille, kun on ensin 
varmistettu heiltä asian sopivuudesta.
Ilmomasiina otetaan käyttöön vuosijuhlailmoon mennessä. Athenen Mikko Koski on 
antanut luvan ilmomasiinan käyttöönottoon.
GoogleDocs pois, DropBox käyttöön.
Viestintäjaosto kannustaa loppuakin hallitukseseta irkkaamaan.

http://www.maanmittarikilta.fi/


Keväällä ilmestyy 3 G:tä (helmikuun loppu, huhtikuun alku, toukokuun loppupuoli), 
syksyllä 2.
AYY:n yhdistyssivuilla on Maanmittarikillan sivu. Esko yrittää saada Matilta 
tunnukset, jotta pääsee hoitamaan sivuja. Sivuille olisi tulossa historiaa ja muuta 
yleistä tietoa killasta.
Jori on saanut Otax-tunnukset.

c.    Ohjelmajaosto
FK-IK-MK-sitsit meni kivasti.
Huomenna mennään pulkkailemaan, jatkot ovat mittareiden hoidettavana.
Viini- ja juustoilta perjantaina.
IceCapital-excu Mikan kautta perjantaina.
Mao-sitsit 19.2., perjantaina menee ilmo kiinni.
Olutkellarista Olli ja Matti ottavat vetovastuun.

d.    Fuksijaosto
Talvipäivä meni hyvin.
Anni miettinyt syksylle ISO-fuksisitsejä/historiasitsejä edistämään killan historiaa ja 
laulukulttuuria.

e.    Ulkojaosto
1. IGSM

MIL:ltä haetaan tukea.
2. Lukkarisauna

Helmikuun aikana on tulossa lukkareiden koulutussaunailta.
3. Teekkarispeksi Cirque 27.3

Killalle on varattu 50 lippua.
4. Helsinginkadun Appro 13. ja 14.4.

Kilta varaa 40 lippua toiselle päivälle. Hallituksesta ovat lähdössä ainakin Outi, 
Saila, Laura, Jori, Esko, Antti, Anni ja Mika.

f.     Sisäjaosto
Poligonin teemapäivän kahvitus oli 3.2. Meni hyvin.

14.  Killan vuosijuhlat
Vuosijuhlakutsut on tilattu. 89 kpl, kpl-hinta 0,8 €.
Haalarimerkkejä on tilattu 100 kpl.
Illalliskorttien hinnaksi päätettiin opiskelijoille 70 € ja valmistuneille 85 €. Silliaamiaisen hinta 
on 10 €.
Juhlien ilmoittautuminen aukeaa 15.2. (http:www.mk110.net/index.html) ja sulkeutuu 6.3.
Vuosijuhlatoimikunta järjestää suunnittelusaunaillan 15.2. klo 17.00 alkaen Gorsussa, jonne 
hallitus on tervetullut.
Lauluratikan jatkot Pykälän tai Kannun kanssa työn alla. Mietitään myös kyltereiltä 
kysymistä.
Outi Nyman ehdottaa vuosijuhlatirehtööreille Arttu Julin ja Sonja Heino ilmaista illalliskorttia. 
Ehdotus hyväksytään.

15. Vuosijuhlaedustukset
Tulevat vuosijuhlat ja niiden edustajat

Potentiaalin tasaus 19.2. Laura ja Saila
Muistinnollaus 25.2. Aarne Mustakallio ja Olli Leirimaa
Kondensaatio 26.2. Outi, Saila, Jori ja Ville
Metsäylioppilaiden vuosijuhla 26.2. Saara Ilvesniemeä ja Liisi Koivistoa kysytty 
edustajiksi.
Kuumahionta 11.3. Mika ja Esko (tai Maiju)
Fuusio 12.3. Outi ja Anni
Apoptoosi 26.3. Maiju



16.  Muut esille tulevat asiat
Tuen seminaari oli 28.1. Koko hallitus oli mukana ja tilaisuus sujui erittäin hyvin.
Jämeränjälki-ilmoittautumisen dl 13.2., jokainen ilmoittaa itsensä.
Mittarit edustivat mainiosti AYY-1V-juhlissa ja juhlat sujuivat hyvin.
Kiltalaisen ehdotus ostaa uusi kassalipas hylättiin, koska killalla on jo yksi kassalipas ja 
toisen ostaminen ei ole tarpeellista.
Outi soittaa Seppo Härmälälle onnittelupuhelun syntymäpäivän johdosta.

17.  Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Outi tekee doodlen.

18.  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________ ________________________
Outi Nyman Saila Rappumäki
Puheenjohtaja Sihteeri


