
 
   

 

 
 

MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 5/2011  

Aika  Torstai 3.3. klo 18:00 
Paikka  M-osasto, kiltis 

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

 

 
 
 
 
1.    Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.04 
 
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 
 Maanmittarikilta 100+-teos valmistui edellisenä yönä neljän aikoihin ja on painossa 

parhaillaan. 
 Vuosijuhlaviikon aikataulu on lyöty lukkoon ja mainosjuliste saatiin valmiiksi. 
 
6.    Kuulumiskierros 
 Pidettiin. Anttia väsytti ja hän haluaisi kokouksia pidettävän päiväsaikaan. Annilla oli nälkä 

ja hän oli hieman kipeä. Outi ei ehtinyt uimaan eikä jaksaisi mennä salille. Jorilla on 
semikiire ja hän on nukkunut viimeisinä öinä keskimäärin 3 tuntia. Ville kävi kaljalla, eikä se 
piristänyt yhtään. 

 
7.    Raha-asiat 
 Maksettavat laskut: 
 Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat laskut. 
   Saila Rappumäki, kahvia kiltikselle 94,00 euroa 
   Ville Suhonen, lukkari-illan syötävät 19,44 euroa 
     ruusu Vitikaiselle 4,5 euroa 

 
 



 
   

 

 
 

 
8.    Jaostokierros 
 a. Opintojaosto 
  i. M-ryhmän opiskelijajäsenet 
  M-ryhmän opiskelijajäseniksi on ilmoitettu Arttu Julin ja Anna Lievonen. 
  ii. Avaudu opinnoista 17.2. 

 Osanottajia jonkin verran, ja heiltä sai paljon asiaa. Mietittiin kiltahuoneelle 
palautelaatikon laittamista tai muuta ohjeistusta palautteen antamiseen. Järjestetään 
seuraavan kerran luultavasti syksyllä. Maiju kannustaa kaikkia käymään tenttien 
palautetilaisuuksissa. 

 iii. Opintoneuvoston kokous 7.3. 
 Aiheina mm. kandiuudistus. 
 iv. Halloped-koulutus 
 Koulutuksessa kerrottiin hallopedin tehtävistä. 
 v. Siiri Friströmiin, Laura Korhoseen ja Maijuun on otettu yhteyttä, josko he 

kiltalaisina voisivat kertoa miten Johdanto fotogrammetriaan, valokuvaukseen ja 
kaukokartoitukseen –kurssia voisi parantaa. 

 b. Viestintäjaosto 
  i. Frakkihuutokauppa 
  Järjestetään perjantaina 4.3. kello 12 frakkiarvonnan yhteydessä. 
  Nettisivuille haluttaisiin enemmän tapahtumia esille. 
  Geometres on lähdössä huomenna 4.3. painoon, viivästyi siis viikolla. 
  Maanmittarikilta 100+-historiateos on painossa ja toteutuu. 
 c. Ohjelmajaosto 
  i. Gravitaation etkot 
  Mika on laittanut mailia ja kaikkien toivotaan tulevan Ullikselle laskemaan mäkeä. 
  ii. Vapun veneretki 
  Tarjouksia odotellaan. 
 d. Fuksijaosto 
  Fuksimerkin valinta 
  Fuksien merkkiehdotuksia odotellaan ja vasta niiden tultua asiasta päätetään. 
 e. Ulkojaosto 
  i. Speksiliput 
  Lippuja on varattu 35 kappaletta, laskua ei ole vielä tullut. 
  ii. Helsinginkadun Appro 

Appron suosiota voi hieman syödä samanaikaiset tapahtumat Hukkaputki ja 
Springbreak. 

 f. Sisäjaosto 
Pohdittiin kahvikortin käyttöönottoa huhtikuun alusta. Kahvikortti maksaa 5 euroa 
kuukaudessa ja sillä saa juoda kahvia niin paljon kuin haluaa. Parkkimittarin 
käytöstä tulisi ohjeistaa kiltalaisia. Kahvikassan avaimen sijainti selvitettävä. 
Hallituksen jäsenet joutuvat mahdollisesti soittelemaan yrityksiä läpi 
sponsoriasioissa.   

 
9.    Vuosijuhlat 
 i. Vuosijuhlaviikko 
 Maanantaina 14.3. tanssiharjoitukset M-plazalla kello 17.00-18.30. 
 Tiistaina 15.3. lauluratikka kello 18.00-20.00 jonka jälkeen on jatkot KY-talon alakerrassa 

kolmeen asti. Hallitus siivoaa ja auttaa järjestelyissä. KY-talolla ei saa myydä mitään, joten 
käyttöön otetaan drinkkiliput. Omat juomat ovat ok. IE käy tekemässä seuraavan päivän 
täytekakut iltapäivällä. 

 Keskiviikkona 16.3. kello 11.30 fuksien aamupala, jolloin fukseille kerrotaan juhlien 
työvuoroista. Kello 13.00 on kiltalaisten ja henkilökunnan kakkukahvit, joiden yhteydessä 



 
   

 

 
 

maanmittariaiheinen tietokilpailu. Hallitus hoitaa kilpailuun osan kysymyksistä. Illalle Arttu 
on varannut Gorsun ”alkulämmittelylöylyjä” varten, henkilökuntaa kutsutaan paikalle. 

 Torstaina 17.3. juhlavuosiviikon ekskursio. 
 ii. Kiltahuoneen siivoaminen vuosijuhlaviikoksi 
 Sihteeri pikkuapulaisineen hoitaa, muu hallitus toivottavasti hieman auttaa. 
 iii. Vuosijuhlien mainostaminen 
 Juliste on valmis, saadaan esille kunhan ehditään. Nettisivuille on tulossa infoa 

vuosijuhlaviikon tapahtumista. Fukseja olisi hyvä kannustaa osallistumaan. 
 
10.  Killan ansiomerkit 
 Outille on tullut yksi ehdotus perusteluineen sähköpostilla. Asialla ei ole vielä kiire.   
 
11.  Kiltiksen hautajaiset 

Kun aikataulu selviää, keväämmällä olisi tarkoitus järjestää avoimet ovet, jolloin voi vielä 
fiilistellä vanhaa kiltahuonetta ennen sen purkua. 

 
12.  Muut esille tulevat asiat 

Fyysikot ovat lähestyneet sähköpostitse aiheesta kakkukahvit, jotka ovat 10.3. kello 15.00 
fyysikoiden kiltahuoneella. Paikalle toivottiin saapuvan maksimissaan 2 henkilöä, Anni ja 
Annina lupautuivat mikäli ehtivät tentistä. 
Vuosijuhlaedustukset: 

Täffä: ei ole tullut kutsua, Outi on menossa ja Susanna Heino Hämäläisosakunnan 
puolesta. 
Cuba Nigt (KIK): IE:llä kasa, Laura ja Mika menossa. 
Apoptoosi: Maiju 
Hermanni: Anni ja mahdollisesti Jori sekä Annina. 

 
13. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

TEK on kutsunut tutustumaan Otaniemen tiloihin, pitää ilmoittaa koska lähdetään. Susanna 
Heino tulee mukaan, koska hän on TEK-kiltayhdyshenkilö. 
Kokouksen ajankohdaksi päätettiin 11.3. kello 12.00. 

 
14.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.52. 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
________________________   ________________________ 
Outi Nyman     Saila Rappumäki 
Puheenjohtaja     Sihteeri 

 


