
MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja
Hallituksen kokous 6/2011 

Aika Perjantai 11.3. kello 12.00
Paikka M-osasto, neukkari 

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

1.    Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.42.

2.    Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin.

4.    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja pienin muutoksin.

5.    Kuulumiskierros
Pidettin. Lauran kalenterin on hävinnyt. Tenttiviikko oli raskas ja osalla vielä jatkuu. Mika 
käy Lauran mielestä liikaa töissä.

6.    Ilmoitusasiat
KYH-PJ-päivät Otaniemessä 30.3. TEK:n järjestämä tapahtuma, jossa läsnä 
puheenjohtajat, TEK-kiltayhdyshenkilöt ja FTMK.

7.    Raha-asiat
AYY:n toiminta-avustusten haku sulkeutuu 31.3.2011. Päätettiin hakea korotettua avustusta 
muuttokustannusten vuoksi. 
Maksettavat laskut

Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat laskut.
Turun Haalarimerkki, Juhlavuoden haalarimerkit, 140,75 €
Vuosijuhlien tilavuokria, Rantasauna, 225 €
Outi Nyman, Fuusion edustus, 32,50 €
Anni Kontturi, ISO-rekrysaunaan voileipätarjoiluja, 19,99 €
Matti Karppi, kilometrikorvauksia, 39,57 €



8.    Jaostokierros
a. Opintojaosto

i. Temaattiset kampustyöpajat
21.3. eri ryhmät sekä opiskelijoita että henkilökuntaa kokoontuvat puhumaan 
kampuksista. Asia alustetaan 21.3. ja sen jälkeen siitä järjestetään muutama 
lisäkokous.
ii. Opintoneuvoston kokous 7.3.
Kokouksessa puhuttiin kandiuudistuksesta. Tähän liittyen opintojen rakennetta 
aiotaan muuttaa, ja jos rakenteesta on jotain huomauttamista/ideoita, niitä voi 
välittää eteenpäin.

b. Viestintäjaosto
i. Uusin Geometres
Ilmestyy maanantaiaamuna 14.3. Sillikselle varataan 20 kappaletta lehtiä 
luettavaksi.
ii. Killan nettisivut
Pohdittiin erilaisten kyselyiden laittamista nettisivuille. Pohdittiin myös G:n 
nettiversion julkistamista. 
Keskiviikkona 16.3. kello 8-9 on Kvarkissa dekaanin aamukahvitapaaminen kiltojen 
kanssa. Tapaamiseen lähtevät Annina, Maiju ja Jori.

c. Ohjelmajaosto
i. Gravitaation etkot tiistaina 8.3.
Meni ihan kivasti, jengiä oli sopivasti vaikka olikin tenttiviikko.
ii. Vapun veneretki 450€ + 9% alv. 78 hlö max, joista 50 mahtuu sisälle.
Varattu, mukaan ei oteta ulkopuolisia.
iii. Liikuntavastaava Iiro Kuusiston kanssa yritetään viikolle 14 mahduttaa jokin 
liikuntatapahtuma, mahdollisesti seinäkiipeilyä.
iv. KIK ja kemistit järjestävät lakkisitsit 27.5. joihin myös mittarit pääsevät.
v. AYY:n IE hankki Smökkiin tarjoilukärryt.

 d. Fuksijaosto
Matrikkeli on laitettu seinälle hallituksen toimesta.

e. Ulkojaosto
i. Speksiliput
Tuli sähköpostiin, 35 kpl varattu. Lasku tulossa myöhemmin.
ii. Helsinginkadun Appro
17 ilmoittautunutta.
iii. MAIK ja MAIK-risteily 28.-30.3.
Lista otettu pois seinältä ja risteily pitäisi maksaa. Hyttejä jäi jonkin verran vapaaksi. 
Seuraava MAIK-kokous on lähitulevaisuudessa.
iv. Vuosijuhlien lukkarointi
Päälukkareina toimivat Sampsa Apajalahti ja Ville Saukko. Muut lukkarit ja 
lukkarikisällit auttavat heitä. Kuisma Reinikainen ja Olli Kantanen vetävät myös omia 
bravuurejaan. Läsy valmistuu sunnuntaihin mennessä, joten se painatetaan.
v. Lauluratikka
Kaikkien paikalle saapuvien lukkareiden toivottiin keksivän itsestään jotain 
sanottavaa, ja lukkarit myös hieman valaisevat lukkaritoimintaa siitä tietämättömille. 
Ratikassa vedetään joitakin biisejä mutta ei järjestetä sen suurempaa ohjelmaa. 
Läsy saattaa tulla, mutta omat laulukirjat mukaan.

f. Sisäjaosto
i. Kiltahuoneen siivous
On siivottu, koristelu tapahtuu vuosijuhlatoimikunnan puolesta.
ii. Vuosijuhlaviikon kahvitus
Järjestyy.



9.    Vuosijuhlat
i. Vuosijuhlaviikko
Torstain ekskursio ei tule onnistumaan, joten pohdittiin, saadaanko torstaille jotain muuta 
järjestettyä, esimerkiksi saunailta jonkin yrityksen/yhdistyksen kanssa.
ii. Vuosijuhlien mainostaminen
Tapahtumia toivottiin mainostettavan etenkin fukseille, jotta saataisiin mahdollisimman 
paljon osallistujai.
iii. Taloudellinen tilanne
14 000 saatu, 15 000 todennäköisesti loppusumma. Käyttämättä sponsorirahoista oli 
torstai-iltana 10.3. 1600 euroa.
iv. Lukkarien vuosijuhlamaksut
Sampsa Apajalahdelle päätettiin sponsoroida puolet vuosijuhlamaksusta ja muille 
päälukkareille 15 euroa.

10.  Killan rahalaina Laura Korhoselle
Laura Korhoselle myönnettiin koroton 2500 euron laina liittyen vuosijuhlien hankintoihin ja 
lainan takaisinmaksun eräpäiväksi päätettiin 30.3.2011.

11.  Killan ansiomerkit
Killan kultainen ansiomerkki päätettiin antaa Olli Kantaselle.
Lisäksi henkilökunnan kunniamaininta päätettiin antaa Ari ja Pasi Laitalalle.

12.  Killan kesäpäivät
Killan kesäpäivät pidetään 29-31.7.2011 Rismalahdessa Asikkalassa. Tilan vuokra on 250e 
ja lasku lähetetään killalle postitse. Avaimet toimitetaan Outille postitse kotiin.

13.  TEK-tapaaminen
TEK-tapaaminen on torstaina 17.3. seuraavan kokouksen yhdeydessä kello 12.15 TEKin 
toimistossa. 

14.  Muut esille tulevat asiat
Vuosijuhlaedustuksia tulossa Hermanninsitsiin 8.4., menossa Anni (FTMK-kasa) ja Jenniä 
kysytään.

15. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Ensi viikon torstai 17.3. TEK-tapaamisen jälkeen.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________ ________________________
Outi Nyman Saila Rappumäki
Puheenjohtaja Sihteeri




