
Pöytäkirja 24/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 24/2016, 5.9.2016, klo 17.00  

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo  

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Miia Suomela  

Varapuheenjohtaja Hanna-Mari Ikonen  

Sihteeri-tiedottaja Meeri Tolonen  

Rahastonhoitaja Emma Savela  

Emäntä Johanna Vuorelma  

Isäntä Sanni Ruikka  

Fuksikapteeni 2016-2017 Jaakko Viertiö saapui kohdassa 5. 
Fuksikapteenin adjutantti 2016-2017 Petra Minkkinen  

Muukalaislegioonan kapteeni Lotta Harjula  

Opintovastaava Suvi Vendelin  

Päätoimittaja Saana Rossi saapui kohdassa 5. 
Tilava Majava Oliver Kärki  

Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  
 
Wähätirehtöörit Anna Markkula ja Maisa Tirkkonen paikalla 
kohdassa 5 . 

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emma Savela ja Suvi  
Vendelin. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset  
sekä hallituksen TODO-lista. Postissa saapui  
Arkkitehtiuutiset, Tekniikka ja talous, Ahjo, Weberiltä  
laskutusinfoa. Saimme myös laskut Unigrafialta  



kv-oppaiden painatuksesta (hoidetaan laitokselle  
maksettavaksi) ja Procountorilta.   
 
Miia: Huikea viikonloppu takana, tästä sai hurjasti  
energiaa. Järjetön työputki saatiin pakettiin tänään,  
nyt helpottaa ja aikaa kiltahommillekin on taas enemmän.  
Heti huomenna on laitoksen johtoryhmän syksyn  
ensimmäinen kokous, palvelupäälliköiden kokous jäi  
tänään välistä töiden takia. Nyt agendalla torstain  
esittelyn valmistelua ja killan myytävien ja  
vuokrattavien myyntiläystäkkeen tekoa.  
 
Sanni: Viikonloppu oli super! Mittausleiri on ollut ihan  
parasta, mutta kiva päästä myös keskiviikkona takaisin  
Otaniemeen ja arkeen. Hildan kanssa puhuttiin  
kiltakahveista ja keskiviikko vaikutti parhaimmalta  
päivältä niille. Jos muut sektorit tietää jo  
kiltakahviaiheita/päiviä voi niistä heti alkaa infoamaan  
Hildalle. Loppuviikko täynnä kaikkea kivaa ja ensi  
viikosta “takaisin” kouluun!  
 
Meeri: Mittaamassa on hauskaa, täällä voisi olla  
pidempäänkin. Killan nettisivut on uusittu ja niiden  
ylläpitosiirto AYY:lle on vielä kesken. YTJ:n tiedoista  
löytyi Tkk:n aikaisia tietoja killasta, mm.  
sähköpostiosoite, jonne menneet viralliset meilit on  
kadonneet. 
 
Emma: Huisin hauskat pari viikkoa takana fuksien ja  
kv-tyyppien kanssa ja viime viikonloppu oli myös ihana!  
Laulukirja on nyt painossa ja sen pitäisi ilmestyä parin  
viikon sisällä. Saatiin myös TTER:ltä vahvistus  
sponsoroinnista uudessakin kirjassa, jee!  
Toiminnantarkastaja-Pipsan kanssa juteltiin, että  
laittaisin puolivuotiskatsauksen jo tarkastettavaksi  
tässä alkusyksystä, niin helpottaa huomattavasti työtä  
sitten vuodenvaihteessa, kun puolet hommasta jo tehty.  
Wähistirrejen kanssa pidetään syyskuun aikana pieni  
palaveri Wähiksen budjetin ja raha-asioiden suhteen.   
 
Petra: Huhhuh! Nyt on Kiljava saatu vihdoinkin  
pakettiin! Oli kyllä aivan mahtavaa ja meillä on kyllä  
niin huikea ISOporukka, että kaikki hoituu vaikka  
olisikin vähän  vaikeuksia. :D ISOjen TEK-ISOtaskut ovat  
nyt jaossa ja muutenkin kunnon pöhinä ITMK:ssa, kun  
muidenkin kiltojen fuksit saapuivat viimein. Keskiviikon  



ja torstain ISO- ja fuksisitsien  plänäily ja järkkäily  
on tällä hetkellä työn alla. Tänään kokoustettiin  
ISOjen, Jaakon ja Lotan kanssa fuksisitseistä.  
 
Lotta: Orientaatio on mennyt mahtavasti ja KVt on  
superihania ja aktiivisia!! Tämä viikko menee  
nautiskellen hauskoista tapahtumista, omat tapahtumat on  
orientaation osalta taputeltu. Meillä on ollut Welcome  
eve, Guild evening, Majailta ja liikuntatapahtuma.  
Paljon on ollut pikkujärkkäilyä, mutta kaikki on mennyt  
superisti. Fuksisitsien järkkäily on aloiteltu ja  
lauluilta on tulossa ennen sitä. International sitsit  
tulee myös! Vaihtoinfon sain puhuttua myös Otaniemeen,  
se on ti 13.9. Miestentiellä. Jeejeee!! Paljon fukseja,  
paljon hubaa! 

 
Johanna: Viimeiset viikot on olleet hauskoja, Kiljava  
tosiaan oli kirsikkana kakun päällä! Tästä viikostakin  
tulee tosi hauska. :) Huvista on nyt infottu syksyn  
tapahtumista ja apu-ie sitsit onkin jo muutaman viikon  
päästä! Ollaan vähän keskusteltu Kannujen kanssa  
tulevista sitseistä ja rakennusarkkarit tulee tänä  
vuonna mukaan jo suunnittelu- ja järkkäilyvaiheessa.   
 
Oliver: Kiljava oli aikas kiva. Kiitos Petralle ja  
Jaakolle ja kaikille muille, kaikki sujui hienosti. :)  
Koko orientaatio on mennyt hienosti ja on ollut  
sikakivaa. Fuksit on aika siistei. Vielä jatkuu kivuus.  
<3 Tilasektorillakin on suuria suunnitelmia syksyksi.  
 
Suvi: Viikonloppuna oltiin lähes tähtitaivaan alla. Wau.  
TSAKin kokous on tulossa, ja kohta alkaa koulu. Jee. :)  
 
Hannis: Liikuntasektorin kanssa on kokousteltu ja  
lupaavalta liikuntasyksyltä vaikuttaa! Kulttuurityyppejä  
nähdään ensi pe, lyödään heidän tapahtumasuunnitelmat  
kalenteriin. On myös aktiivisesti seurailtu duudleja.  
Kiltapäiväkerhojen runko on luotu ja niitä voi varailla  
eri sektoreiden käyttöön.  
 
Jaakko: Hyvä meininki ollut kaksi viikkoa, jengiä on  
ollut paljon tapahtumissa ja telegram on aktiivinen.  
Kiljava meni hyvin! Aamulla kokoustettiin fuksisitseistä  
ja Teekkarielämää-tapahtuma meni loppujen lopuksi ihan  
jees. Pari suunnistusta ja niiden jatkoja tulossa sekä  
laitoskauden avajaiset.  



 
Saana: Fukseja ja KV-tyyppejä on ilmoittautunut tekemään  
lehtiä! Kokous asap ja kokouksesta viisi viikkoa siihen,  
että saadaan lehti ulos.  
 
Wähätirehtöörit: Kuuluu hyvää! Pääjuhla- ja kokkaritila  
on varattu ja varausmaksu maksettu. Cateringiä on  
kyselty ja todennäköisesti löydetty. Mennään käymään  
pääjuhlapaikalla Wähisporukan kanssa pian. Budjettia on  
luonnosteltu tänään ja siitä kokoustetaan Emman kanssa.  
Pääjuhlaan mahtuu tänä vuonna 250 henkilöä, JEE!  
Toimikuntaan mahtuu ja toivotaan vielä tekijöitä, tästä  
järjestetään kiltapäiväkerho. Sponssit pyritään saamaan  
tulille pian. Muita tiloja vielä selvitellään.  
Sähköposti haluttaisiin käyttöön pian.   
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 4e, Oliver: 4e, Jens: 2e, Saana 2e,  
Jaakko: 2e 

 
6. Uudet jäsenet 

Päätös: Hyväksyttiin killan uudet jäsenet hakemusten  
perusteella. Katso liite 1.   
 

7. Oulun kiltatalon sponsorointi 
Oulun Arkkitehtikilta remontoi kiltatalonsa keittiötä ja  
on pyytänyt sisarkiltoja mukaan tukemaan projektia. 50  
euron tukisummaa vastaan saa killan logon keittiön  
seinälle valaistuun printtilasiin seuraavaksi 20  
vuodeksi. Tampereen Arkkitehtikilta osallistunee samalla  
summalla. 
Päätös: Tuetaan Oulun Arkkitehtikillan keittiöremonttia  
50 eurolla. 
 

8. Kiltahuoneen varastojen avaimet 
Päätös: Myönnetään kiltahuoneen varastojen avain  
Muukalaislegioonan kapteenille.  
 

9. Year Opening Party 
Yhteistyössä laitoksen kanssa järjestettävä lukuvuoden  
avajaistapahtuma on torstaina 8.9. Killan toiminnasta  
haluamme kertoa seuraavia asioita. Aiomme näkyä  
Aalto-yhteisössä eri rasteilla uuden telttamme avulla.  
Tarkoitus on osallistaa KV-opiskelijoita enemmän killan  
toiminnassa ja kotikansainvälistää muita opiskelijoita  
esim. international eveningin avulla. ISOjen avulla  



saadaan uusille opiskelijoille tervetullut olo ja  
innostunut fiilis kilta- sekä koulujutuista ja  
rohkaistaan heitä myös poikkitieteellisyyteen!  Aiomme 
ylläpitää suhteita muihin ainejärjestöihin esim.  
Rakennusarkkitehtikiltaan ja valtiotieteilijöihin.  
Tilasektori haluaa kehittää tiloja ja Majaa paremmaksi  
esim. Majalle tulee uusi keittiö majatalkoiden  
yhteydessä. Lehtiä tulee englannin kielisinä ja  
toivottaisiin myös “lafkan infosivu” tai “vieras kynä”  
-palstaa opettajilta kiltalehteen. Edunvalvonnassa kilta  
pitää yhteyttä ARTSiin ja muihin kiltoihin ja pyrimme  
saamaan laitoskahvit perinteiseksi tavaksi. Odotamme  
jännityksellä, miten kandiopetuksen uudistaminen  
konkretisoituu. Olemme yhteisö, jonka tarkoitus on  
kehittää jatkuvasti itseään. Killan myynti- sekä  
vuokrauspalveluita, kuten viikottaista pahvinmyyntiä  
ylläpidetään. Yrityssuihteita ylläpidetään.  
 
Miia toimii seremoniamestarina tapahtumassa, ja Pirkon  
avuksi kauppaan lähtee Emma, Suvi ja Saana tarvittaessa.   
 

10. Syksyn kiltapäiväkerhot ja kiltakahvit 
Sovittiin vakioajankohdaksi kiltapäiväkerhoille  
maanantait klo 18 ja kiltakahveille keskiviikkoisin  
lounasaikaan. Joka kuun viimeinen keskiviikko  
järjestetään tapahtumakiltakahvit. Ysvipuolelta tulee  
kiltakahveja. Laulukirjan julkaisu voitaisiin toteuttaa  
kiltakahveilla.   

 
11. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin Saana NuDen vuosijuhlille sekä Jaakko  
Lämmönsiirtoon.  

 
12. Muut esille tulevat asiat 

Kiltashopin uutta kirjanpitoa tulisi käyttää, Emma on  
luonut kätevän taulukon. Katsottiin Aalto Partyn  
asioita.  

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.42.  
 


