
Pöytäkirja 26/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 26/2016, 20.09.2016, klo 18.00  

Mannerheimintie 16, 00100 Helsinki  

 
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  

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 18.05.  

 
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 Sanni Ruikka ja  
Oliver Kärki. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Killalle ei ollut tullut postia.  
 

- Killan tapahtumakalenteriin aina kellonajat - koko  
päiväksi merkityt tapahtumat eivät kiinnitä  
huomiota. 

- Muistetaan postailla tapahtumista aktiivisesti  
nettisivuille, instagramiin ja facebookiin ja  
muistutetaan myös omia toimareita asiasta.  



 
Miia: Jalat alkaa taas hiljalleen kantaa lauantain  
puolimaratonin jäljiltä. Kiitos mahtavasta tsempistä ja  
heittäytymisestä hulluun projektiin! <3 Kommentit  
Miestentien tilajärjestelyistä lähtivät eteenpäin  
laitosjohtajalle, joka lupasi, että ne otetaan  
muutoksissa huomioon. Viime viikon dekaaninlounaalla  
kertailtiin vähän vanhoja asioita. TOKYO:n  
korkeakoulusopimus on tulossa kierrokselle piakkoin.  
 
Hannis: Syksy alkaa pikkuhiljaa oikeasti rullaamaan,  
jeejee. Puolimaraton oli aikamoinen rutistus, huippu  
fiilis kun pääsi maaliin! TamArk pisti viestiä koskien  
heidän excua. He tulevat käymään siis 6.11. klo 18-22 ja  
ehdottivat rentoa hengailua jonka tarjoiluihin molemmat  
killat osallistuvat 20 eurolla. Ovat avoimia myös meidän  
ideoille. :) Stadisuunnistus meni hyvin, Aalto Partyn  
jälkipyykki on hoidettu loppuun ja käpy-IE uupuu  
huuteluista huolimatta.   
 
Sanni: Stadisuunnistus-rastilla oli hauskaa viime  
tiistaina ja lauantaina oli huikeeta seurata teidän  
suorituksia maratonissa. Perjantaina tapasin  
Kannunvalajien ja Rakennusarkkitehtien edustajat ja  
sitsien suunnittelu lähti kunnolla käyntiin. Hyvää  
settiä tulossa ja kiva järkkäillä uudella porukalla!  
Tällä viikolla tavataan huvitoimikunnan kanssa ja ensi  
viikolla on tapahtumakiltakahvit. Kiltakahveja olisi  
kiva saada lisää, joten jos keksitte hyviä aiheita niin  
vinkatkaa. 
 
Emma: Huh, viikonloppu oli kyllä super!  
Puolimaraton-haaste selätetty vaikka vaikea sitä on  
uskoa. :D Maanantaina tulikin heti pari vastoinkäymistä  
alkavan viikon kunniaksi: laulukirja myöhästyy jälleen  
ja MAIK-kokousta ei voitu pitää kun ei saatu  
päätösvaltaisuutta. Onneksi päivässä oli myös jotain  
onnistunutta, kun järkättiin kv-tyypeille lauluilta,  
joka meni tosi hyvin! Lähetin myös Tikkurilan  
yhteyshenkilölle kyselyä viime vuoden puuttuvasta  
Wähis-laskusta, johon sain jo vastauksen ja asia on  
kunnossa. Tällä viikolla olisi myös tarkoitus kokoustaa  
Wähiksen sponssi- ja raha-asioista sekä käydä pankissa.  
 
Lotta: Jalat kantaa taas ja mieli tekee jo lenkille!  
Ihan hullu haaste, mutta selvittiin kaikki jeeee! Eilen  



oli KV-lauluilta, ja se meni tosi hyvin. Fuksisitsit  
tulee pian ja sitä ennen vielä International sitsit nyt  
lauantaina. Tekemistä riittää.  
 
Oliver: Palstavuokrat käytiin Säteen kanssa arvioimassa  
uudelleen. Puutarhureilla on vuosi sujunut hyvin. RHCP:n  
keikka oli loistava. Työt alkoivat ja vaikuttaa kivalta!  
Puolimaraton jäi suorittamatta vatsataudin takia. :/  
Mahtavaa, kun te onnistuitte. :) Saunan suunnittelu  
alkoi jee, kiire tulee kylläkin. Majatalkoot voisi  
julkaista.  
 
Johanna: Tempaus-jutut on pitänyt semi kiireisenä ja  
kohta gaala, pakko ottaa pari rohkasevaa. XD Sairastelin  
loppu viikon niin kannusitsit-kokous jäi välistä mutta  
Sannilta kuulin jälkeenpäin, että kuulostaa hyvältä!  
Viime IE-kokouksessa suunniteltiin taas Polinapproa ja  
apu-ie sitsejä :)  
 
Petra: Viime torstain fuksiaiset meni oikein mukavasti  
ja suurin osa porukasta oli huikeella asenteella mukana!  
Puolimaratoni oli kyllä aivan mahtava, mutta aika rankka  
kokemus. Kiitos kaikille tsemppaajille ja varsinkin  
Jaakolle, joka jaksoi vetää mua perässään 16km :D  
hahaa.. Lihakset on palautunu ihan hyvin, mutta nyt  
lonkka alkoi vihoittelemaan aika pahasti ja harkitsen  
tosissani pitäisiköhän tässä alkaa jonkinlaisiin  
toimenpiteisiin asian suhteen… Fuksisitsi-ilmo ilmestyy  
tänään ja ITMK:n kanssa kehitellään kovasti lahjaa  
Lämmönsiirtoon.  
 
Saana: Paperi 3/2016 on laitettu tulille ja hyvä lehti  
on jälleen luvassa. Lehti ilmestyy lokakuun viimeisellä  
viikolla. AO-lehti pitää aloittaa ennen lehden  
valmistumista, ja Jensin kanssa neuvotella  
sponssikuvioista.  
 
Suvi: Olen ollut kipeänä ja tällä viikolla on luvassa  
A-kandi- ja OPN-kokoukset.  
 
Meeri: Kiirettä pitää, muuten perusjuttujen hoitamista.  
 
Jaakko: Juhlasitsejä on aloiteltu, olen vastuussa niiden  
visuaalisesta ilmeestä.  
 



Jens: Tapasin perjantaina Mika Peltolan hack day:n  
suunnittelun merkeissä ja visioitiin tulevaa tapahtumaa.  
Suomiexcukin etenee.  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 4e, Oliver: 4e, Jens: 2e, Saana 8e,  
Jaakko: 2e, Miia: 2e, Meeri: 2e  

  
6. Kampuskarkelot 

Kampuskarkelot järjestetään 28.9. klo 10-14  
Kandidaattikeskuksessa. Tapahtumakuvauksessa puhutaan  
killoista. Päätettiin osallistua tapahtumaan. Hannis  
ottaa vastuun rastin suunnittelusta ja paikalle rastia  
pitämään pääsevät ainakin Oliver, Sanni, Hannis ja Emma.   
 

7. Hack Day -yhteistyö 
Kiltaa on pyydetty yhteistyöhön hack day -tapahtuman  
järjestämisessä. Yrityssuhdevastaava oli tapaamassa  
tapahtumaa vetävää Mika Peltolaa, joka haluaisi  
järjestää hack day -yhteistyöpäivän  
arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Päivän tarkoituksena  
olisi ideoida Otaniemeä ja Keilaniemeä SketchUpin avulla  
ja asiantuntijoiden johdolla ja Peter Vesterbacka  
esittelee ideoita tämän syksyn Slushissa. Tapahtuma  
järjestetään 7.10. ja killan puolesta odotettaisiin  
facebook-mainontaa ja ilmoittautumisen järjestämistä.  
Jens ottaa vastuun tapahtuman organisoinnista.  
 

8. Miestentien varastojen inventaario 
Miestentien varastoissa on paljon tavaroita, jotka  
pitäisi käydä läpi ja päättää, mitä niille tehdään.  
Rahastonhoitaja esitteli tilanteen viimeviikkoisen  
tutkimusmatkan pohjalta. Lotta ja Emma järjestelivät  
hyllyjä, joista löytyi mm. paljon pientä lainatavaraa,  
jotka voisi lahjoittaa tai myydä edullisesti  
kiltalaisille. Aiempien Wähisten tavarat voi ottaa  
käyttöön tai heittää pois. Lafkan pääsykoemateriaalia  
(pahvia, kuultopaperia) on myös varastossa. Varastossa  
on Vistan kaappi, jonka olemassaolosta muistutetaan  
Vistaa. Sovittiin varaston lajittelu ja raadinkopin  
inventaario to 29.9. klo 17. Järjestetään myöhemmin  
kiltakahvit, joilla myydään varastojen siivouksessa  
löytyneitä tavaroita.  
 

9. Vuosijuhlaedustajat 
Ei ollut tullut kutsuja.  



 
10. Muut esille tulevat asiat 

Leena Koskinen kyseli onko arkkitehtiopiskelijoita  
osallistumassa Tempaukseen, jotta heille voidaan myöntää  
vapaapäivä koulun puolesta. Vastataan myöntävästi.  
 
O-SAFA kutsutaan syksyn kiltakahveille esittäytymään.  
 
Pidetään kokous sunnuntaina 25.9. klo 17 Miian luona.  
Santeri tulee paikalle esittelemään tarkemmin SAFA:n ja  
Arkkitehtikillan yhteistyötä.  
 
Tarjotaan pallomerta Mikkeliin kymmeneksi päiväksi 600  
euron hintaan, mikäli vuokraajat hoitavat kuljetuksen ja  
pallomeren pesemisen. Myyntitykki Kaapo hoitaa  
yhteydenpidon kiinnostuneisiin.  

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.  
 


