
Pöytäkirja 27/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 27/2016, 25.09.2016, klo 17.00  

Servinkuja 5, 02150 Espoo  

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Miia Suomela  

Varapuheenjohtaja Hanna-Mari Ikonen  

Sihteeri-tiedottaja Meeri Tolonen  

Rahastonhoitaja Emma Savela  

Emäntä Johanna Vuorelma saapui kohdassa 5.  
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 saapui kohdassa 5 ja poistui 
kohdassa 11. 

Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  
 

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  
seuraavin muutoksin: vaihdettiin kohdat 5. ja 6.  
päittäin. 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lotta Harjula ja  
Petra Minkkinen.  

 
5. SAFA:n opiskelija-asiamies vierailee 

Santeri Nuotio esitteli SAFA:n rahoitusta killoille,  
jota haluttaisiin yksinkertaistaa könttäsumman suuntaan.  
Sopimusta on luonnosteltu selkeyttämään yhteistyötä.  
Alustava sopimus sisältää muun muassa seuraavaa:  
 



SAFAn tuki killoille 2000e vuodessa, jonka lisäksi jää  
vielä haettavaksi projektirahaa.  
 
Viestintä: nettisivuille SAFA:n logo ja linkki, killan  
lehteen SAFA:n logo, killan juttuja AU:hun, AO-lehden  
käytännöt, sähköpostimainostus kohtuullisesti.  
 
SAFA:n edustus: SAFA:n edustaja kutsutaan  
Kesä-Kiljavalle, AO-päiville ja Wähäjouluun.  
Keskusteltiin, voisiko myös MARKista ja TEKistä kutsua  
edustajat. Todettiin, ettei kutsua Wähäjouluun ehkä  
tarvitse kirjata sopimukseen.   
 
Puhuttiin myös Arkkitehtipäivistä: on mietitty erityistä  
opiskelija-alennusta killoille osallistujamäärän mukaan,  
kiltojen järjestämää kuljetusta SAFA:n piikkiin.  
 
Arkkitehtipäivillä perjantaina batman-luennoitsija,  
muita luennoitsijoita, kokkarit, iltajuhla ja jatkot.  
Lauantaina jotain päiväohjelmaa ja joitain ekskursioita.  
Mietittiin, että huomioidaan kevään Arkkitehtipäivät  
vaalikokousrekryssä marraskuussa.   
 
Sopimuksessa vielä SAFA:n esittely uusille  
opiskelijoille ja työinfo keväällä vuosittain.   
 
Sovittiin, että uusitaan sopimus aina syksyisin.  
 
Santeri lupasi sopimuksen nähtäville loppusyksystä.  
 

Kokoustauko klo 17.45-17.54.  
 

6. Ilmoitusasiat ja posti 
Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset.  

 
Postissa oli tullut Tekniikka ja talous sekä useita  
Aino-lehtiä. 

 
Miia: Tiistain kokouksen jälkeen on tullut tehtyä  
myyntiläystäke (!), kirjoiteltua sähköposteja ja  
neuvoteltua yhteistyökuvioista puhelimessa.  
SAAB-edustajat saatiin vihdoin kursittua kasaan (maisut  
Olga Juutistenaho ja Ina Rosberg, arkkarit Jere  
Pääkkönen ja allekirjoittanut).   
 



Emma: Kiltashop-kassa on taas järjestyksessä kun vein  
pienet kolikot ja setelit pankkiin. Sain myös hoidettua  
Tikkurilan viime vuodelta puuttuvan laskun ja rahat ovat  
nyt killan tilillä. Lisäksi olen päivitellyt  
kirjanpito-exceliä driveen ja selvittänyt tilikauden  
ylijäämärahoja. Tänään myös kokoustettiin Wähissponssi-  
ja raha-asioista Wähistirrejen, Jensin ja Katan kanssa.  
Kulttuurisektorin järkkäämä kirppiskierros oli tosi  
kiva! 
 
Sanni: Kokoustettiin keskiviikkona huviksen kanssa.  
Hyvät&pahat-sitsien fb tapahtuma tulee piakkoin. Viime  
viikolla täydennettiin myös varastoja jälleen. Ens  
viikolla kahdet sitsit ja lakinlaskijaiset, huhuh.  
 
Lotta: Eilen oli International-sitsit, kaikki meni  
loistavasti, vaikka tulikin vietettyä superpitkä päivä  
Smökissä. Seuraavat sitsit tuleekin jo ihan pian,  
tiistaina fuksisitsit, jee! Haalareiden sovittelu on  
käynnissä. Viime viikkoon kuului paljon hommia ja  
swägäystä, mutta on kivaa, jihuuu.  
 
Jaakko: Viime viikon Tempausgaalassa oli hyvin jengiä ja  
innostuneisuutta ilmassa. Olin myös tyytyväinen  
laulusaunaan. Vujuillakin tuli edustettua, onhan kaikki  
suhteellista. Ensi viikolla puurretaan fuksisitsit  
maaliin ja sen yli! Tarvikkeitakin pitäisi jakaa.  
 
Petra: Koulu on pyörähtänyt aika voimalla käyntiin, mikä  
ei sinäänsä ole huono asia, mutta välillä ollut aika  
kiireistä ja pitänyt juosta paikasta toiseen tukka  
putkella. Laulusauna meni tosi hyvällä fiiliksellä ja  
kuten Jaakko jo mainitsi, edustettiin Jaakon ja Suvin  
kanssa Lämmönsiirrossa kaikki omalla tyylillämme! :D  
Ensi viikolla fuksisitsit, jeeeee!   
 
Johanna: Kokouksessa huviksen kanssa käytiin monta  
juttua läpi. Apu-IE sitsit myös ensi keskiviikkona. Ens  
viikko tulee muutenkin olemaan aikaa vauhdikas.  
 
Suvi: Haluan myös pannaria. Viime viikolla kokoustettiin  
AKANDI-ryhmän kanssa ja Opintoneuvoston voimin. ARTS:n  
tulevaa yhtenäistä moduulilukujärjestystä on nyt  
luonnosteltu meidän kandiopintoihin ekaa kertaa. Aalto-  
yliopisto on suunnittelemassa, miten kannustaa  
opiskelijoita opiskelemaan 55 op vuodessa. Tuli  



aloitettua kanssa uus harrastus impro. Lämmönsiirto oli  
just jees! 

 
Hannis: Tempausgaalassa oli hauskaa, lupaavasti  
tempaajia jo ilmoittautunut mukaan. Maanantaina oli  
syksyn eka kiltapäiväkerho Wähäjoulu-teemalla ja meni  
kuulemma hyvin, toimikunta kasassa! TamArk vastaili ja  
ovat innolla tulossa käymään. Ilmosin meidät myös mukaan  
Kampuskarkeloihin.  
 
Oliver: Tempausgaalassa ja laulusaunassa oli hauskaa.  
Fuksisitsit tulossa ja lakinlaskijaiset! Mökkeilty on.  
Corbu-taulu edistyy, ja ens lauantaina talkoillaan.  
 
Jens: Tänään oli Wähissponssikokous. Viikolla ollaan  
yritetty hommata Majalle keittiöön kodinkoneita.   
 
Sakkokäytäntölisäys: Kuulumisten kirjoittamatta  
jättäminen = 1e.   
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 4e, Oliver: 4e, Jens: 2e, Saana: 8e,  
Jaakko: 4e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e  
 
 

7. Tapaaminen wanhojen jäärien kanssa 
Esitys: Kutsutaan wanhat jäärät koolle yhdessä  
hallituksen kanssa. Tapaamisen tärkein agenda olisi  
tehdä suunnitelma Majan velan maksamiseksi, mutta  
tilaisuus voisi antaa mahdollisuuden muunkinlaiseen  
jääräilyyn. 
 
Päätös: Kutsutaan koolle, ja ehdotetaan maanantaita  
24.10. Mietitään etukäteen keskusteluaiheita, voidaan  
käsitellä esimerkiksi Majan velkaa ja Arkkitehtikilta  
110 -juhlavuotta. Miia ottaa yhteyttä jääriin.  
 

8. ARTS:n uusi aikataulutusmalli 
ARTS:n uudesta aikataulutusmallista on pyydetty killan  
kommentteja. Opintovastaava esittelee.  
 
Yhtenäistetään ARTS:n opetusta. Kontaktiopetus  
aamupäivisin, yhteinen ruokavälkkä, iltapäiväslotti 2h  
luennoille, tilaa sivuaineille, periodit 7 viikkoa, eka  
viikko intensiivitilaa (mahdollistaa liikkuvuuden ARTS:n  
sisällä), taidejaksot 4 viikkoa. Tavoite kannustaa  



intensiiviopetukseen, joka esim. lyhentäisi  
suunnittelukursseja. Assaroinnit tulisivat olemaan vain  
3h. Kritiikkiviikko sisältyy 7 viikkoon. Tilojen  
riittävyydestä Väreessä ei ole varmuutta. Wille  
Leppämäki tekee lukkarista version, jossa huomioidaan  
itsenäisen työn aika. Mallia haluttaisiin ehkä joskus  
koko yliopistoon. Intensiiviviikkojen aikataulut  
mietityttävät.   
 

9. Opintopistetavoitteen kannustimet 
ARTS:iin on suunniteltu uusia kannustimia yli 55  
opintopisteen saavuttamiseen lukuvuoden aikana. AYY  
aikoo tehdä myös linjauksen, ja killoilta kysyttiin  
mielipiteitä. Puhuttiin työpisteistä ja maisteriohjelman  
aikataulutuksesta. Mietittiin taloudellista kannustinta,  
ja sen ongelmia. 1op=27h ei tasapainossa. Neuvontaa ei  
ole esimerkiksi aikataulutuksessa riittävästi.  
Itsenäinen työ ehkä näkyviin? Myös opiskelijalla on  
oltava vastuuta.   
 

10. Killan tuki bussikuljetukseen Oulun AO-päiville 
Bussikuljetus Ouluun maksaa 1750e, minkä lisäksi kilta  
maksaa kuljettajan majoituksen (yhteensä vajaa 2000e).  
Menopaluu Onnibussilla maksaisi tällä hetkellä noin 40e.  
Bussi halutaan täyteen, jolloin ilman killan tukea hinta  
matkustajalle olisi vajaa 40e.   
 
Päätettiin, että tuetaan bussia niin paljon, että hinta  
putoaa 30 euroon, kuitenkin maksimissaan 500e.  
 

11. Killan ylijäämä kuluvalla tilikaudella 
Killalle on tulossa ylijäämää kuluvalta tilikaudelta  
viime vuoden kirjanpidon ja kuluvan vuoden uusien  
tulonlähteiden johdosta.   
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Päätettiin siirtää 500  
euroa vuoden 2016 projektirahaan, jota markkinoidaan  
kiltalaisille haettavaksi, Miia hoitaa. Korvamerkitään  
säästöön Arkkitehtikilta 110 -juhlavuodelle 2000 euroa.  
 

Kokoustauko 20:08-20:14.  
 

12. KANSSANI-yhteistyö 
Kilta on saanut tarjouksen yhteistyöstä KANSSANI-nimisen  
start-upin kanssa. KANSSANI tekee kierrätyspaperista mm.  
erilaisia muistivihkoja.  



Mietittiin, tilataanko Arkkitehtikillalle personoituja  
vihkoja, pyydetäänkö yritys käymään killan tapahtumassa  
markkinoimassa tuotteitaan, vai eikö olla kiinnostuneita  
yhteistyöstä. Päätettiin tilata vihkoja. Perustettiin  
työryhmä hoitamaan asiaa. Työryhmää johtaa Miia Suomela,  
ja sihteröi Sanni Ruikka. Erityisasiantuntijana sekä  
työryhmän kolmantena jäsenenä toimii Emma Savela.  
 

13. Vaalikokouksen uusi ajankohta  
Päätös: Siirrettiin vaalikokous pidettäväksi pe 25.11.  
klo 15. 
 

14. Vuosijuhlaedustajat 
Tarjotaan Infoähkyn edustuspaikkoja Wähätirreille.   

 
15. Muut esille tulevat asiat 

Ensi viikolla ei ole kokousta. Kokous seuraavan kerran  
ti 4.10. klo 18.   

 
16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.01.  


