
   
 

 

MAANMITTARIKILTA RY                                                                                                 Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 7/2011  

Aika  Torstai 17.3.2011 klo 12.15 
Paikka  TEK:n toimisto, Otakaari 20 

LÄSNÄ Outi Nyman, puheenjohtaja   POISSA Laura Korhonen 
  Saila Rappumäki, sihteeri 
  Maiju Seppälä 
  Mika Väisänen (Poistui kohdassa 7) 
  Annina Salakka  
  Antti Andelin  
  Esko Salminen 
  Jori Heinonen 
  Ville Suhonen 
  Anni Kontturi 

 

1.    Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.03 
 
2.    Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3.    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin. 
 
4.    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
5.    Kuulumiskierros 
 Pidettin TEK:n esittelyn yhteydessä. 
 
6.    Ilmoitusasiat 
 Marttajärjestöltä on tullut onnittelukirje. 
 
7.    Raha-asiat 

 Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat laskut. 
  Jämeränjälki 9 kpl, 135 euroa 
  Nyman Outi, lauluratikan tarjoilut, 148,66 euroa 
  Nyman Outi, killan syntymäpäiväkahvitukset, 83,47 euroa 
 AYY:n toiminta-avustuksen dl 31.3., Antti hoitaa. Kansainvälistä toimintaa painotetaan 
 hakemuksessa. 

 
8.    Jaostokierros 

a. Opintojaosto 
 Dekaanin kahvi oli 16.3., dekaani jutteli mukavia ja tilaisuudessa kysyttiin mitä 
 mieltä ollaan Aallon viestinnästä kiltoja kohtaan. Puhetta oli niin kandiuudistuksesta 
 kuin kampusasioistakin. Puheeksi otettiin myös Into, 28.3. sivustolle into.aalto.fi 
 julkaistava opiskelukanava, jonne siirretään opintoasiat. 
 Johdanto fotogrammetriaan, valokuvaukseen ja kaukokartoitukseen -kurssin 
 kehittämistilaisuus oli 17.3. kello 11.15 alkaen. Tilaisuudessa mietittiin 
 kehitysideoita, ilmi tuli mm. että kurssi koetaan liian vaikeaksi, että sen harjoituksia 
 voitaisiin muuttaa, ne pitäisi linkittää paremmin luentoihin ja ne tulisi ohjata 
 paremmin. Tarkoitus on siis kehittää ja säilyttää kurssi, ei poistaa sitä. 



   
 

 

b. Viestintäjaosto 
 Sovittiin, että pöytäkirjat siirretään nettiin heti kun on mahdollista. 
 Geometres on ilmestynyt. 
 Tiedotukseen tulisi panostaa enemmän, osa kiltalaisista ei ole ollut selvillä 
 vuosijuhlaviikon tapahtumista. 
 Frakkiarvonnassa on voittanut Krista Viita-aho, ja frakin huusi itselleen Ville-Samuli 
 Rantalainen. 
c. Ohjelmajaosto 
 MK on kutsuttu SIK:n lastenkutsuille 25.3. 

  d. Fuksijaosto 
  Wapun tapahtumista on puhuttu jonkin verran. 
 e. Ulkojaosto 
  Speksiliput ovat tulleet, Ville hoitaa laskutuksen. Lippujen hinnat a 12 euroa 
  Approa pitää mainostaa. 
 f. Sisäjaosto 
  i. Vuosijuhlaviikon kahvitus 
   Meni hyvin, väkeä oli paljon ja kaikki kakut menivät. Tietokilpailun voitti Katri 
   Koistinen. 

 
9.    Vuosijuhlat 
 i. Ville Saukon osallistumismaksu vuosijuhliin 
   Päätettiin, että Ville Saukko pääsee vuosijuhliin puoleen hintaan. 
 
10.  Vuoden henkilökuntalaisen valinta 
 Vuoden henkilökuntalaiseksi valittiin Erja Werdi. Sovittiin, että hallitus vie 

 onnittelukukat Erjalle vuosijuhlien jälkeisellä viikolla, sillä hän ei osallistu vuosijuhliin. 
 
11.  Muut esille tulevat asiat 

 Hallitustoimintaa olisi hyvä järjestää. Tiistaina 22.3. kello 17.00 alkaen on iltakoulu Jorilla. 
 Pohdittiin hallituksen 2010 haastamista Megazoneen. 
 Shaheyar Ali haluaa liittyä kiltaan ja saada killan haalarit. 

 
12.  Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 Seuraava kokous on tiistaina 22.3. Jorin luona. 

 
13.  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.42. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
________________________   ________________________ 
Outi Nyman     Saila Rappumäki 
Puheenjohtaja     Sihteeri 

 


