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Hanna Paananen

Opiskeluelämää,  
muutoksen tuulia ja alumnitoimintaa
Maanmittarikilta juhlii tänä vuonna 110-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kohokohta eli 
killan vuosijuhla, 110. Kevätpäiväntasaus, järjestettiin 18.3.2011 Vanhalla ylioppilastalol-
la ja paikalle oli kerääntynyt 300 juhlijaa. Killan juhlahumun ohella tapahtuu toki paljon 
muutakin niin opiskelijoita kuin valmistuneitakin koskettavaa.

maanmittaus on yksi yliopistomme vanhimmista tieteenalois-
ta ja sitä kautta niin opiskelijatoiminnalla kuin opetuksellakin on 
pitkät perinteet. Yliopistomaailma on muutoksessa ja vanha tuttu 
Teknillinen korkeakoulukin on siinä rytäkässä jäänyt historiaan. 
Maanmittausalan diplomi-insinööriksi opiskellaan nyt Aalto-
yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa, joka on yksi neljästä 
vanhan Teknillisen korkeakoulun pohjalta muodostetuista korkea-
kouluista. Insinööritieteiden korkeakoulussa on maanmittausalan 
lisäksi edustettuina arkkitehtuuri, rakennusala sekä konetekniikka.

Erilaiset mullistuksen yliopistomaailmassa tuovat uusia tuulia 
myös Maanmittaustieteiden laitokselle niin opetuksen kuin opis-
kelunkin näkökulmasta. Suunnitellut kandiohjelmien uudistukset ja 
muut muutokset luovat haasteita maanmittauksen säilymiselle sel-
laisena tieteenalana kuin se nyt on ja siksi onkin entistä tärkeämpää, 
että maanmittarit pitävät yhtä muutoksen tuulten puhallellessa.

maakansan alumni
Eri-ikäisten maanmittareiden yhteen kokoamiseksi tarvitaan eri-
laisia kanavia, joista yksi on toimintaansa aloitteleva Maakansan 
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Vuosi 2011 on lähtenyt  
vauhdikkaasti käyntiin ja Maanmittari-
killan toimintaa on pyörittämässä innokas 
toimijoiden joukko.
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alumni. Maakansan alumni on Maanmittarikillan ja Maanmittari-
killan tukiyhdistyksen yhteishanke, jonka tarkoituksena on luoda 
verkosto työelämässä oleville mittareille. Alumnilla (lat. alumnus 
’kasvatti’) tarkoitetaan yleisesti jossakin oppilaitoksessa aiemmin 
opiskellutta henkilöä. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille hen-
kilöille järjestettävää toimintaa. Alumnitoiminnan tavoitteena 
voi olla esimerkiksi yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja sen 
entisten oppilaiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille. 
Maakansan alumnin tärkeimpänä tehtävänä on kerätä yhteen 
työelämässä olevat mittarit ja jakaa heille tietoa ajankohtaisista asi-
oista ja ilmiöistä. Tiedon jakaminen tulee tapahtumaan pääasiassa 
alumnin internetsivujen sekä 3–4 kertaa lähetettävän sähköisen 
tiedotuslehtisen kautta.

Maakansan alumni ei edellytä jäseniltään muuta kuin kiin-
nostusta alumniasiaan. Liittyminen mukaan on ilmaista ja tullaan 
tekemään mahdollisimman helpoksi. Koska toiminta on osiltaan 
edelleen suunnitteluasteella, toivotaan kommentteja, ideoita, 
kritiikkiä sekä palautetta. Mitä alumnitoiminta sinun mielestäsi on? 
Mitä palveluja tai tapahtumia sinä haluaisit? Ja haluatko yleensä 
olla mukana Maakansassa?

Maakansan  
alumni on 
 Maanmittarikillan 
ja  Maanmittari killan 
 tukiyhdistyksen 
 yhteishanke.

Kuvassa maanmittariopiskelijoita käytännöllisen 
geometrian eli geodesian opettaja Johan Reuterin 
(neljäs vasemmalta ylärivissä) ja apuopettaja Alfred 
Petreliuksen (toinen vasemmalta ylärivissä) kanssa 
vuonna 1891. Kuva oli todennäköisesti läksiäislahja 
Reuterille, joka erosi virastaan samana vuonna ja 
muutti kotimaahansa saksaan. Alfred Petrelius toimi 
käytännöllisen geometrian opettajana Polyteknilli-
sessä opistossa vuosina 1892–1908 ja Polyteknisen 
opiston muututtua teknilliseksi korkeakouluksi 
vuonna 1908 Petrelius toimi geodesian professorina 
vuosina 1908–1928. Hän toimi myös maanmittaus-
osaston johtajana koko opettajauransa ajan.

Teknillisen korkeakoulun arkisto

Jori H
einonen

Kuvassa  maanmittariopiskelijoita 
(Maanmittarikillan hallitus) 
Maanmittarikillan Oltermannin, 
professori Arvo Vitikaisen kanssa 
vuonna 2010. Ylärivissä vasemmalta 
oikealle Arttu Julin, Ville Keränen, 
Mikael Orkovaara,  
prof. Arvo Vitikainen, Anna 
 lievonen, teija  lehmuskoski 
ja  Jenni Markkanen. Alarivi 
 vasemmalta oikealle Olli  Kovanen, 
 Anssi Krooks, Outi Nyman,  susanna 
Heino ja Matti Karppi. 
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maakansan raHasto ja 100+ -Historiateos
Maakansan rahasto on niin ikään Maanmittarikillan ja killan 
tukiyhdistyksen yhteishanke ja se on perustettu vuonna 2005. 
Rahastosta jaetaan aina killan vuosijuhlassa stipendi taikka use-
ampia stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille, maanmitta-
rihenkeä osoittaneille ja killassa sekä aineyhdistyksissä toimineille 
opiskelijoille. Stipendien suuruus määräytyy rahaston sääntöjen 
mukaan siten, että rahastosta voidaan vuosittain jakaa stipendei-
nä korkeintaan 4 % pääomasta. Rahaston pääomaa pyritään siis 
jatkuvasti kasvattamaan, jotta yhä useampaa mittariopiskelijaa 
voitaisiin tulevaisuudessa tukea stipendein.

Maakansan rahasto sijoitti varojaan killan vuosijuhlaviikolla 
julkaistuun 100+ -historiateokseen, joka on killan viimeisimmästä 
kymmenestä vuodesta kertova kirjanen. Kirjassa on jotain jokaiselle, 
ei pelkästään aktiivisimmalle toimijajoukolle ja runsaine kuvituk-
sineen kirja on paitsi asiapitoinen myös viihdyttävä. Teoksessa 
käydään läpi killan toimintaa vuosi vuodelta alkaen vuodesta 
2000 ja päättyen vuoteen 2010, lisäksi on pureuduttu erilaisiin 
mittariopiskelijoiden piirissä syntyneisiin ilmiöihin ja vuosien var-
silta mieleen jääneisiin huippuhetkiin. Koska rahasto on sijoittanut 
kyseiseen opukseen, voi jokainen mittari olla osaltaan tukemassa 
rahaston kartuttamista, sillä myynnistä saadut voitot menevät 
suoraan rahastoon.

maanmittarikillan kuulumisia
Killan osalta vuosi 2011 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin ja 
Maanmittarikillan toimintaa on pyörittämässä innokas toimijoiden 
joukko. Vaikka Aalto-yliopisto on tuonut muutoksia koulun nimeen 
ja muihin hallinnollisiin asioihin, tulevat kiltatasolla asiat pysymään 
hyvin suurelta osin ennallaan.

Killan tavoitteena on kuluvan vuoden aikana kehittää killan 
laulukulttuuria vastaamaan uuden vuosikymmenen tarpeita, pe-
rinteitä unohtamatta, sekä ylläpitää että kehittää suhteita koulun 
henkilökunnan suuntaan, mille jo viime vuonna luotiin hyvä pohja. 
Alumnitoiminnan kehittämistä jatketaan Maanmittarikillan Tuki ry:n 
kanssa ja opiskelijoiden edunvalvontaan pyritään keskittämään 
aikaisempia vuosia enemmän huomiota.

Suurimpana muutoksena vuodelle 2011 on syksyllä käynnistyvä 
” TKK:n” päärakennuksen remontti, jonka myötä koko Maanmit-
taustieteiden laitos muuttaa kesän aikana väliaikaisiin tiloihin 
Kehä 1:n varteen.

Aikaisempien vuosien tapaan järjestetään myös mittava mää-
rä muita tapahtumia: saunailtoja, sitsejä, excursioita, yritysiltoja, 
urheilutapahtumia ja niin edelleen. Infoa killan tapahtumista voi 
helpoiten metsästää killan nettisivuilta.

itselle taikka lahjaksi –  
maanmittarikilta 100+  

tarjoaa jokaiselle jotakin
Maanmittarikillan viimeisen kymmenen vuoden 
 tapahtumia valottava kirjanen on jokaisen maanmitta-
rin hyllyyn kuuluva teos, eikä hintakaan päätä huimaa.
Hinta 10 € + postikulut 3 €.
teoksen voi tilata osoitteesta www.maakansa.fi tai 
sähköpostitse rahastonhoitaja.mkt maakansa.fi. 
 Opiskelijat myyvät teosta myös kiltahuoneella.

”Onkin entistä tärkeämpää, 
että maanmittarit pitävät 
yhtä muutoksen tuulten 
puhallellessa.”

Sekä Maanmittarikilta että Maanmittarikillan tuki ottavat mie-
lellään vastaan kommentteja, kysymyksiä ja kehitysehdotuksia.

Yhteyden Maakansan alumniin ja Maanmittarikillan tuki ry:hyn 
saat parhaiten sähköpostitse: puheenjohtaja.mkt maakansa.fi 
tai sihteeri.mkt maakansa.fi. Maanmittarikillan puheenjohtajan 
tavoitat osoitteesta outi.nyman aalto.fi ja koko killan hallituksen 
osoitteesta mkh11 list.ayy.fi.

näin liityt maakansan alumniin
Maakansan alumniin liittyminen on täysin ilmaista eikä edellytä 
sinulta mitään!
Liittyä voit lähettämällä sähköpostilla yhteystietosi osoitteeseen 
sihteeri.mkt maakansa.fi.
Myös www.maakansa.fi-osoitteeseen tulee piakkoin sähköinen 
liittymislomake.

Kirjoittaja on  kiinteistötalouden 
opiskelija Aalto-yliopiston 
 maanmittaustieteiden laitoksella. 
sähköposti  
hanna.paananen tkk.fi.


