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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 28/2016, 04.10.2016, klo 18.00  

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo  

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Miia Suomela  

Varapuheenjohtaja Hanna-Mari Ikonen  

Sihteeri-tiedottaja Meeri Tolonen poistui kohdassa 9. 
Rahastonhoitaja Emma Savela  

Emäntä Johanna Vuorelma  

Isäntä Sanni Ruikka  

Fuksikapteeni 2016-2017 Jaakko Viertiö  

Fuksikapteenin adjutantti 2016-2017 Petra Minkkinen poistui 
kohdassa 9. 

Muukalaislegioonan kapteeni Lotta Harjula poistui kohdassa 9. 
Opintovastaava Suvi Vendelin  

Päätoimittaja Saana Rossi  

Tilava Majava Oliver Kärki  

Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  
 
Wähätirehtöörit Anna Markkula ja Maisa Tirkkonen  
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.  

 
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 Hanna-Mari Ikonen ja  
Jaakko Viertiö.  

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut korvaustosite  
Rakennusinsinöörikillalta, kutsu Teekkariperinnejuhlaan,  
kaksi Tekniikka ja talous -lehteä, au-lehti ja  
TEK-lehti. 

 



Miia: Viikkoon on mahtunut paljon sekalaista juoksevien  
asioiden hoitamista. Viestiä AOP-bussin firmalle ja  
KANSSANI-yhteyshenkilölle on lähetetty. Viime viikon  
johtoryhmän kokouksessa ei mitään killan kannalta  
akuuttia. Projektirahaa on mainostettu nettisivuilla ja  
Facebookissa, voisi laittaa myös puskaradion laulamaan.  
 
Jens: OtaKeila Hackdayhin on tullut surkean vähän  
ilmoittautumisia. M.A.D.-vierailu ei onnistu  
Suomi-ekskun yhteydessä, koska silloin on firman  
pikkujoulut, mutta kuulemma raadinvaihto voidaan pitää  
firman uusissa tiloissa Annankadulla. M.A.D.:lla on uusi  
opiskelijayhdyshenkilö. Tarkoitus olisi pitää  
Suomi-ekskun suunnittelukokous yrityssuhdeassareiden  
kanssa, niin he pääsevät ahertamaan sen kimppuun.  
Samassa kokouksessa käynnistetään AO-lehden  
sponsoritoimintaa.  
 
Johanna: Oli Apu-IE sitsit ja Lakinlaskijaiset. Muuten  
tehnyt esim. videota Polin Approlle, ilmestyy varmaa  
ensi viikosta, jee. ;) Eilen aukesi ilmo kannusitseille  
ja so far so good vaikka ilmo vähän hämmensikin.  
Tiiraillaan Sannin kanssa mahdollista etelän reissua.  
 
Hannis: Viime viikko meni enemmän tai vähemmän  
juhlatuulella, oli kivat fuksisitsit ja  
Lakinlaskijaiset. Tällä viikolla pitäisikin olla ehkä  
vähän aikaansaavampi koulun suhteen. Lokakuulle ei  
näyttäisi olevan tulossa kiltapäiväkerhoja (ellei joku  
sektori niitä tarvitse?), joka voi olla myös ihan hyvä  
muuten niin tapahtumarikkaan lokakuun aikana. TamArkin  
vierailulle tulee myös SAFA:n opiskelija-asiamies, koska  
he saavat sponssin heiltä ekskua varten. Ja halutaanko  
ottaa koppia Polin appron yhdistyslipunmyynnistä?   
 
Sanni: Viime viikko oli rankka varsinkin kun Apu-IE  
sitsit ja Lakinlaskiaiset oli aika railakkaat..  
Kannusitsit etenee ja ilmo täyttynyt hyvin, muutamia  
paikkoja vielä jäljellä, voi mainostaa kavereille. Polin  
approa on myös tullut väsättyä. Voitaisiin tosiaan  
jutella yhdistyslipunmyynnistä, täytyy myöntää, että en  
tiedä miten se käytännössä menee. :D Käytiin myös  
perjantaina Lotan kanssa hommaamassa Wähis-mekot!  
 
Lotta: Fuksisitsit meni huikeen hyvin, jee!  
Erityiskiitos Petralle joka oli päävastuussa. :)  



Lakinlaskijaisissa oli hauskaa vaikka olinkin töissä  
koko ajan, ihana arkkarikasa!  
 
Jaakkonen: Ihanaa, että syyskuu on ohi. Tuntuu, että voi  
löytyä sopivasti jopa vapaa-aikaa! Pienistä  
pettymyksistä huolimatta fuksisitsit menivät oikein  
mallikkaasti, ISO kiitos järjestäjille! Vielä en ole  
palautetta päässyt kyselemään fukseilta. Myös tarvikkeet  
saatiin jaettua ja puutteet tilattua, seuraavaksi  
selvitellään nartsarijuttuja. Haalarilogohommat saatiin  
myös loppusuoralle. Wähisrekryssä vielä hieman  
työnsarkaa. Ihanaa, että saatiin varastoihin tilaa. <3  
Lauantaina taisteltiin kiltistyyppien kaa ja hommat  
eteni. Aletaan väsäämään juhlasitsejä pikkuhiljaa.  
TPV-hype! Tykkään mun lokakuusta. Viikonloppuna pikku  
diskot, en malta odottaa!  
 
Suvi: Koulu pitää kiireisenä. Tempaukseen on  
ilmottauduttu! :) TSAK:n kokouksessa keskusteltiin  
tulevaisuudessa ARTSin pääsykoerumban uusimisesta ja  
opinnäytetyön kielikysymyksestä. (Siis ei meidän  
pääsykokeet.) Projekti Jumppapallo on aloitettu ja  
odottaa vastausta. Viime viikon fuksisitsit oli myös  
ihan ala-asteesta. :)  
 
Oliver: Viikko meni juhliessa fuksisitseillä ja  
Lakinlaskijaisissa. Oli ihan superhauskaa! Lauantaina  
krapuloitiin kiltiksellä ja saatiin Corbu käyntiin ja  
muutenkin selkeytettyä loppuvuotta.  
Majatalkoot-tapahtuma on luotu, ja se keräsi heti paljon  
osallistujia. JEE! <3 Tällä viikolla töitä, koulua,  
KIIMA ja puueksku eli kiirettä pittää, mut ei haittaa  
mittää.  
 
Emma: Viime viikko meni vauhdilla, hauskaa oli!  
Laulukirjat saapuivat vihdoinkin, jee! Keskiviikkona  
järkätään sitten kirjan julkaisukahvit. Aamulla tehtiin  
disko-lahjaa ja oli muutenkin touhukas päivä!  
Laskutettavaa on jonkin verran ja kirjoiteltavia  
juttuja, joita pitäisi aloitella.   
 
Meeri: Ihme miten kiire voi ollakaan, ei muuten mitään  
ihmeellistä. Sähköpostilistoja on päivitelty.  
Fuksisitseillä oli todella hauskaa. :)  
 



Saana: Paperi etenee ja ekat jutut on jo valmiina!  
AO-lehti tulee vasta joulukuun puolessa välissä, ja sen  
suunnittelu täytyy aloittaa nyt. Joulu-Paperi  
ilmestynee tästä huolimatta suunnitellusti Wähäjoulua  
edeltävänä aikana / silliksellä. Ensi viikolla on AYY:n  
Kehitysyhteistyöviikko, jota koordinoin, ja joka  
työllistää hullun lailla, mutta sen jälkeen on taas  
enemmän aikaa kiltahommille. <3 Kannattaa tulla  
tsekkailemaan siistejä tapahtumia, esim. kirppistä,  
brunssia, elokuvailtaa jne.  
 
Petra: Fuksisitsit meni ihan hyvin. Lakinlaskijaisissa  
oli hauskaa. Täytyy Jaakon kanssa katsella sektorin  
budjettia. Tulossa ISO Briefing omien ISOjen kanssa.  
Huomenna on tiedossa ISOtapahtuma X ja Kiima.  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 5e, Oliver: 4e, Jens: 2e, Saana: 9e,  
Jaakko: 4e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e  

 
6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin uusiksi varsinaisiksi jäseniksi hakemusten  
perusteella Anni Heinisaari ja Iiro Virta.  
 

7. Wähäjoulu 
Wähätirehtöörit kertoivat viimeisimmät kuulumiset ja  
käytiin läpi Wähäjoulun budjetti. Työfuksit ja  
vastuuhenkilöt alkavat olla kasassa ja sponsoritiimi on  
liikkeellä. Altia on jälleen mukana Wähiksessä.  
Yrjikselle pitäisi kehittää uusi nimi, työnimenä tällä  
hetkellä Pressis. Paikka on yllättävän halpa ja  
tilavuokraksi pyydetään ainoastaan tunnittaista  
minimimyyntiä. Täytyy vielä selvittää miten paljon  
ihmisiä mahtuu Pressiksen tiloihin. Wähistiimi tapaa  
pääjuhlan cateringin juhlapaikalla tämän viikon aikana.  
Sillispaikaksi pyritään saamaan Keilarannan tiloja tai  
Sauna2. Wähistavaroiden säilyttämiselle on keksittävä  
jokin hyvä paikka. Oliver selvittää varastotilan  
hankkimisen. Wähätirehtöörejä muistutettiin  
henkilökunnan kutsumisesta juhliin ajoissa.  
 

8. Laitossopimuksen uusiminen 
Siirrettiin laitossopimuksen läpikäyminen seuraavaan  
kokoukseen sen jälkeen, kun koko hallitus on lukenut  
sopimuksen ajatuksella läpi. Lähetetään tämän jälkeen  
ehdotus laitosjohtajalle ja järjestetään sopimuksen  



allekirjoitus marraskuun aikana esimerkiksi  
laitoskahveilla.  
 

9. Vaalikokouksen valmistelu 
Keskusteltiin hallituksen kokoonpanon jäsenmäärästä ja  
todettiin nykyisen 13 hengen hallituksen olevan toimiva.  
Keskusteltiin varapuheenjohtajan pestin sisällöstä ja  
mahdollisista yhdistämisistä muihin pesteihin, kuten  
rahastonhoitajaan tai sihteeriin. Todettiin kuitenkin  
hyväksi, että hallituksessa on yksi pesti, jonka sisältö  
ei ole etukäteen tarkasti määrätty. Tämän pestin hoitaja  
tukee muita näiden toiminnassa ja ottaa kopin asioista,  
jotka eivät selkeästi kuulu minkään muun pestin alle.  
Esille nousi myös mahdollisuus antaa sosiaalipolitiikka  
varapuheenjohtajan vastuulle.  
 
Yhdeksi puheenaiheeksi nousi myös pestien kuormittavuus  
ja tapahtumakalenterin sisältö. Päätettiin käsitellä  
tämän vuoden tapahtumakalenterin sisältö ja keskustella  
sen pohjalta, millaiseen suuntaan kiltatoimintaa tulisi  
yleisellä tasolla viedä. Tämä helpottaisi myös uuden  
hallituksen orientoitumista pesteihin, kun  
tapahtumarungon luomiseen saadaan kommentteja vanhoilta  
toimijoilta. Keskustelu käydään kiltapäiväkerhossa.  
 
Keskusteltiin miten vastuut killan myytävien ja  
vuokrattavien asioiden kanssa jaetaan. Todettiin, että  
selkeintä olisi, jos vastuu kaikista vuokrattavista  
olisi TilavaMajavalla, joka voisi tarvittaessa jakaa  
vastuuta kiltissektorin kanssa. Keskusteltiin  
pahvinmyynnin vastuun jakamisesta myös ysvi-sektorille,  
jolloin apua myynnin järjestämiseen löytyisi  
tarvittaessa, mutta todettiin, että olisi selkeintä, jos  
vastuu olisi yhdellä ihmisellä ja pahvinmyynti säilyisi  
rahastonhoitajan alaisella myyntitykki-toimarilla.  
 
Keskustelun päätteeksi päätettiin esittää hallitukseen  
samoja virkoja kuin vuonna 2016.  
 
Julisteet hallitus- ja toimaripesteistä tulee olla  
valmiit 31.10. mennessä. Hallituslaiset pyytävät myös  
toimareitaan tekemään julisteet. Laitetaan julisteiden  
kanssa samaan aikaan myös nettisivuille pestikuvaukset  
ja avataan hakulomake.  
 



Järjestetään Pestikestit kiltapäiväkerhossa 14.11.,  
jolloin esitellään haettavat hallitus- ja toimarivirat,  
sekä Vaalipaneeli 21.11., jolloin ennakkoon ehdolle  
asettuneet pääsevät esittäytymään. Puheenjohtaja kutsuu  
vaalikokouksen koolle viimeistään pe 11.11. ja   
  
Ehdotettiin myös uusia toimihenkilöpestejä lisättäviksi  
vuodelle 2017. Eksumestarin lisääminen toimihenkilöihin  
mahdollistaisi killan excursiotoiminnan kehittyimsen ja  
helpottaisi yrityssuhdevastaavan työtaakkaa. Ensi vuonna  
järjestetään myös AO-päivät Otaniemessä, jonka  
vetovastuuseen ehdotetaan valittavaksi AOP-vastaavaa.  
Ehdotetaan myös historioitsijaa, joka lähtisi keräämään  
pientä historiakatsausta menneeseen kymmeneen vuoteen  
lähestyvän 110-vuoden kunniaksi. Lisäksi killan  
sosiaalisen median näkyvyyden edistämiseksi lisätään  
haettaviin toimaripesteihin somestaran pesti.  
 
Jatkuviksi pesteiksi ehdotetaan seuraavia:  
liikuntavastaava ja liikuntakätyrit, kulttuurivastaavaa  
ja kulttuurikätyrit, kolme yrityssuhdeassistenttia,  
nettisivuvastaava, kiltiskätyrit, puutarhuri,  
kirkkoherra, wähätirehtööri, opintosihteeri,  
wappumestari, myyntitykki, TEK-yhdyshenkilö,  
alumnisuhdevastaava, dokumentoijat, kääntäjä,  
lukkarimestari, kolme MAIK-edustajaa, käpy-IE.  
 
Lisäksi uusi IE rekrytoi itselleen huvitoimikunnan,  
AOP-vastaava AOP-toimikunnan, Wähätirehtööri  
Wähis-toimikunnan ja Historioitsija historiatoimikunnan.  
 

10. Vuosijuhlaedustajat 
Päätettiin lähettää Infoähkyyn Wähistirret Maisa ja Anna  
sekä Saana. 

 
11. Muut esille tulevat asiat 

Työmaavierailulle Väreeseen ke 12.10. klo 14 lähtevät  
Suvi, Oliver ja Hannis.   
 
Siirrettiin myyntikiltakahvien työnjaosta sopiminen  
seuraavaan kokoukseen.  

 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47.  
 


