
Pöytäkirja 25/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 25/2016, 12.09.2016, 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 poistui kohdassa 9. 
Isäntä Sanni Ruikka poistui kohdassa 9. 
Fuksikapteeni 2016-2017 Jaakko Viertiö  

Fuksikapteenin adjutantti 2016-2017 Petra Minkkinen  

Muukalaislegioonan kapteeni Lotta Harjula  

Opintovastaava Suvi Vendelin  

Päätoimittaja Saana Rossi  

Tilava Majava Oliver Kärki  

Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06.  

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
muutoksin, lisättiin kohta 6. Uudet jäsenet . 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna-Mari Ikonen ja  
Jens Regårdh. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Miestentien postiin oli tullut TEK-lehti, mainos Heinon  
yrityslahjoista ja Arkkitehti-lehti.  

 
Miia: Johtoryhmän viime tiistain kokouksessa oli  
monenlaista mielenkiintoista, joista käsittelyssä  
tärkeimmät myös tässä kokouksessa. Year Opening Party  
meni hyvin ja ihmisiä oli yli odotusten. Eilinen  



Linnanmäki oli huippuhauska ja piristävä, vaikka illalla  
ei meinannut uni tulla, kun maailma pyöri ympärillä.  
Keskiviikkona on dekaaninlounas, joka siirtyi Otaniemeen  
dekaanin aikataulujen vuoksi. Lauantaina päästään  
vihdoin juoksemaan, jipii!  
 
Oliver: Viimeinen orientaatioviikko oli hauska. Kaapon  
ja Jaakon kanssa saatiin kiltistä vähän parempaan  
järjestykseen. Lintsillä oli parasta. :) Flunssa vähän  
kuumottaa. :/ Annalta saadaan aterimia kiltikselle.  
 
Emma: Viime viikko meni melko pitkälti orientaation ja  
fuksiflunssan merkeissä. Tällä viikolla olisi sitten  
tarkoitus saada jonkin verran todo-listaa purettua, ja  
aloitinkin sen jo ottamalla yhteyttä laitoksen  
taloustiimiin laitossopimuksen laskutukseen liittyvistä  
asioista. Jos on siis kulukorvauksia, jotka kuuluu  
laitossopimuksen alle, niin ilmoittakaa siitä mulle niin  
tiedän laskuttaa ne sitten. Eilinen Lintsi-päivä oli  
ihanan virkistävä!  
 
Petra: Koko orientaatio on nyt paketissa ja ihan  
huikeeta on kyllä ollut! Nyt voi odotella jo ensi vuoden  
orientaatiota! :D ISOsitsit meni tosi buenosti ja  
muutenkin vika viikko meni super hyvin! Koulukin alkoi  
viimein ja oli hauska nähdä kaikki taas pitkästä aikaa.  
Onneksi huomenna on vielä stadisuunnistus niin näkee  
taas fukseja. Hyvä tällainen pehmeä lasku. :P Tällä  
viikolla huvittelun ja koulun lisäksi fuksisitsi- ja  
Kiima-kokoukset. Lintsillä oli hauskaa, kiitos siitä! Ei  
edes heittänyt päässä.  
 
Jaakko: orientaatio, väsy, jee koulu, fukseille  
fiilistä, markkinointitaktiikka, uusi fuksi, kalenteriin  
tapahtumia, logoäänestys, fuksisitsei pitäs pykkää  
nopeesti, hyvä fiilis, flunssa, juhlasitsit,  
tarviketilaus kuumottaa, tykin lainaus majalle,  
jumppapallot, majatalkoot  
 
Sanni: Viime viikko oli huikee, otasuunnistuksen jatkoja  
oli kiva järkkäillä. Tällä viikolla pyritään tapaamaan  
kannunvalajien ja rakennusarkkitehtien kanssa. Vielä yli  
kuukausi meidän syksyn ekoihin sitseihin, mutta hommaa  
riittää myös muiden tapahtumien jeesaamisessa.   
 



Jens: Intensiivinen mittausleiri ja muuttoviikonloppu  
takana. Wienerberger ja Weber vahvistaneet jatkavansa  
haalarisponsoreina, Isover vielä selvittämättä.  
Wähiskokous Maisan, Annan, ja Katan kanssa lienee  
ajankohtaista, kuten Suomi-ekskun selvittäminen. Ehkä  
Rudus- tai MAD-vierailu olisi järkevää kombottaa  
Suomi-ekskun kanssa. Weber selvittelee  
vierailumahdollisuutta lekaharkkotehtaalle.  
 
Meeri: Käytiin Jaakon kanssa viime viikolla kertomassa  
viestinnästä fukseille ja lähetin heille  
kiltalista-liittymislomakkeen.  
 
Suvi: Year opening partyn tarjoilut järkkääntyi hyvin,  
poimittiin mm. omenia. :) Viime TSAK:ssa keskusteltiin  
Aallossa pohdittavasta kaksivuotisesta  
opetussuunnitelmasta. Pitempi sitoutuminen suunnitelmaan  
tukee opiskelijoiden HOPS:n suunnittelua. Käväisin  
opiskelijamenoissa Lappeenrannassa viikonloppuna, ja  
paluumatkalla Imatralta sain kummitädiltä niin paljon  
omenoita, että niistä pitäisi tehdä jotain.  
 
Hannis: Kuuluu hyvää! Myös kulttuurisektorin kanssa  
kokoustettiin ja heidän suunnitelmat vaikuttaa hyvältä,  
luvassa ainakin oopperakäynti ja youtube-ilta! Viime  
viikon Aalto party rasti meni hyvin, kiitos kaikille.  
Tapahtuman jälkipyykki vielä kesken, pistän Oliverin  
kuitit pian eteenpäin. Huomenna stadisuunnistus,  
härvätään joku rasti-idea vielä tänään kasaan. Kandin  
aihe mietityttää, eiköhän siihenkin inspiraatio pian  
syty. Käpy-IE:tä pitäisi myös rekryhuudella, katsotaan  
saadaanko tälle vuodelle vielä sitsit.  
 
Johanna: Oli hyvä viime viikko ja rikoin selän sekä  
jalan wohoooo! Muuten viime viikolla oltiin töissä  
Otasuunnistuksen jatkoilla ja oli kivaa! Kohta  
IE-kokous. 

 
Lotta: Viime viikolla oli kaikkea hauskaa, Aalto partyja  
ja Otasuunistusta, pallomerikisa oli kyllä ihan tappo.  
Olin viikonloppuna mökillä ja oli superihanaa käydä  
metsässä ja saunoa. Tänään alkoi koulu jee!  
 
Wähistirehtöörit: Tirret ja Wähissponssivastaava kävivät  
Habitaressa etsimässä mahdollisia sponsseja. Pääjuhlan  
catering on varmistunut.  



 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 4e, Oliver: 4e, Jens: 2e, Saana 2e,  
Jaakko: 2e 

 
6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Joel Kauppi  
ja Emil Fihlman sekä ulkojäseneksi Laura Suominen.  

 
7. Miestentien uudet tilajärjestelyt 

Miestentien ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen on  
esitetty muutoksia arkkitehtuurin kirjaston muuton  
myötä. Puheenjohtaja esitteli laitoksen johtoryhmässä  
esitetyt muutosehdotukset, joista on pyydetty  
kommentteja killalta. Ensimmäinen kysymys heräsi siitä,  
onko alakerran uudet luentosalit tarkoitettu ainoastaan  
median opiskelijoille, tiloille olisi käyttöä myös  
arkkitehtiopiskelijoilla. Luku- ja näyttelytilat  
alakerrassa ovat erittäin hyvät. Toisen kerroksen  
fuksiluokan päädystä on erotettu osa  
mediaopiskelijoille, mikä johtaa piirustuspöytien  
mahdolliseen ahtauteen. Hallituksen pääkommentit  
suunnitelmaan ovat että fukseilla tulee edelleen olla  
riittävästi työtilaa, eikä muutostyö saa häiritä  
työskentelyä. Myös jonkin verran piirustuslaatikoita  
tulee jäädä käyttöön ja laitos voisi hankkia kalusteita  
vanhojen opiskelijoiden löytämien sijaan. Ensimmäisen ja  
toisen vuoden luokkien väliin olisi hyvä kehittää  
enemmän äänieristettä, esimerkiksi seinän jatke.  
 

8. SAAB Evaluation -opiskelijaedustajat 
Laitokselle tullaan tekemään SAAB Evaluation lokakuun  
alussa. Arviointiin tarvitaan kaksi kandiopiskelijaa ja  
kaksi maisteriopiskelijaa, yhdet molemmista  
tutkinto-ohjelmista. Killalta on pyydetty esitystä  
edustajista. Maisema-arkkitehtuurin opiskelijaedustajia  
etsitään yhteistyössä Vistan kanssa. Keskusteltiin  
aiheesta ja selvitetään vielä maisterivaiheen  
opiskelijaedustajaa.  
 

9. Pahvivaraston siivous 
Miestentien pahvivarasto pitää siivota kirjaston muuton  
vuoksi. Myös raadinkoppi pitäisi siivota ja omaisuus  
laskea. Sovittiin, että koko hallitus tulee siivoamaan  
ja sovitaan aika myöhemmin.  
 



10. Vaalikokouksen ajankohta 
Päätettiin pitää killan vaalikokous pe 18.11. klo 13 ja  
etsitään uusi päivä, jos Suomi-excu päätetäänkin pitää  
siinä. 

 
11. Vuosijuhlaedustajat 

Ei ollut tullut kutsuja.  
 

12. Muut esille tulevat asiat 
Päätettiin pitää hallituksen kämppäkierros su 25.9.  
Nihilistiviikonloppu pidetään 25.-27.11., päätetään  
tarkka päivä myöhemmin.  
 
Lotalle oli tullut yhteydenotto kampuksen  
esittelykierroksesta. Laitetaan viesti eteenpäin  
toiselle vuosikurssille. Miia vastaa viestiin.  
 
Sovittiin hallituksen kokousajoiksi ti 20.9. klo 18 ja  
su 25.9. ennen hallituksen kämppäkierrosta.  
 
Päätettiin, ettei lainata killan tykkiä muualle kuin  
killan omiin tapahtumiin.  

 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.  
 


