
Pöytäkirja 29/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 29/2016, 11.10.2016, klo 18.00  

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  

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 18.18.  

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Saana Rossi ja Oliver Kärki  
pöytäkirjantarkastajiksi.  

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset.  
 

Postiin oli tullut S-Business-lasku, AO-päivien bussin  
lasku, Tekniikka ja Talous-lehti sekä Iltakukka.  

 
Miia: Viime viikon torstain SAAB-evaluointi oli todella  
mielenkiintoinen. Kansainvälinen arviointiryhmä mm.  
pohti, mitä on se traditio, jota koulumme niin vahvasti  



haluaa edustaa, miten se välittyy konkretiaksi, sekä  
miksi maisteriopintoihimme on mahdollista sisällyttää  
niin vähän noppia työkokemuksesta. Viikkoon on lisäksi  
kuulunut AO-bussin järjestelyjä, O-SAFA-kiltakahvien  
valmisteluja, PTK-asian edistämistä ja muuan Disko!  
AO-päiviä odotellessa.   
 
Petra: Jess!! Kerrankin oon jo tokana kirjottanu  
kuulumiset! :D Viime viikko oli melko hektinen, mutta  
KIIMAkin saatiin kunnialla päätökseen ja ISOjen  
peli-iltakin oli yleisömenestys. Viikonloppuna oli  
eeppinen Diskon sillis ja siihen kuuluvaa muuta puuhaa.  
Oli aivan sairaan hauskaa! ISOskabaa sumplitaan kovasti  
edelleen… Hiljaa hyvä tulee… Viikonloppuna on AO-päivät,  
pitää alkaa herkistelemään kisakauden tärkeintä  
virstanpylvästä varten.   
 
Jaakko: Hyvä Petra. :’DDD Mul on ollu taas tosi kivaa,  
erityisesti sunnuntaina oli yks opiskeluaikojen  
parhaista päivistä! Viime viikolla aloitettiin  
Juhlasitsien stormailu kunnolla, merkin kanssa ollut  
vähän haasteita. Mut tulee hyvät bileet! Kiimassa oli  
tosi hauskaa, ja viikonloppu oli pitkä sen jälkeenkin.  
Tänään tehnyt nartsarihommia, ja se setti näyttää  
vihdoin hyvältä. Sain myös toimitettua löytyneet  
50-luvun piirustukset Jennille, hän otti ne ilolla  
vastaan. Haalaritilaus lähenee. Vielä pitäisi logo  
säätää maaliin. ISOjen kanssa koitetaan saada se kokous  
pikkuhiljaa niin päästään duunaamaan uusia juttuja.  
Sissaritapahtuma taisi jäädä odottamaan aikaansa  
vieläkin. 
 
Meeri: Hyvää kuuluu, sunnuntaina oli paras päivä ikinä.  
Viikkotiedote myöhästyi vähän kun viikonloppu venähti.  
 
Jens: Onneksi olkoon Petra. :D Perjantain Hackday oli  
menestys, vaikka osallistuminen olikin HEIKKOA. Kaikki  
haalarisponssit on nyt varmistettuna, pitää vielä  
katsella mitkä logot meillä on ja mitkä ei. Kiltiksen  
Foundation-taulu on päivitetty.   
 
Lotta: Disko oli aikamoinen, varsinkin sillis. KVden  
pajakoulutusta ei vissiin ole vieläkään saatu järkättyä  
vaikka keskustelua on käyty Peksin, Jyrin ja pajasetien  
välillä. Toivottavasti onnistuu pian, lähetin juuri  
uuden tiedusteluviestin. Koulujutut vähän levällään,  



mutta kai ne tästä järjestyy. :) Joku pieni flunssa  
yrittää kans iskeä, toivottavasti häviää viikonlopuksi,  
huisin jännää tulossa!! Tempauskin tulee huui.  
 
Saana: Paperin 3/2016 juttuja käytiin läpi toimituksen  
kanssa, ja hauskaa settiä on jälleen luvassa. :D  
Erityisen eeppinen on noin sadan sivun mittanen juttu  
KV-opiskelijoiden kertomuksista eri maiden  
opiskelijaperinteistä ja arkkitehtuurikoulujen tiloista!   
Tällä viikolla on AYY:n Kehitysyhteistyöviikko  
meneillään, joten kiirettä pitää kun joka päivä on noin  
kolme tapahtumaa, mutta onneks hyvä tiimi mahdollistaa  
sen et homma toimii. :) AO-lehden eka kokous pitäis  
saada ens viikolle, jotta sais mainosmyynnin asap  
käyntiin. 
 
Sanni: Keskiviikon Kiima oli super. Kuluneella viikolla  
on tullut tehtyä paljon Dipolin Approa ja Polin Approa,  
kaikki niihin mukaan! Lisäksi Kannusitsit lähestyy ja  
niitä varten on tullut tehtyä kaikkea pientä. Tavataan  
porukalla torstaina, sen jälkeen on varmaan aika selvät  
sävelet. :) Sunnuntai oli ihan eeppinen!! Myös  
varjodisko lauantaina. Kiusasin myös vahingossa Suvia.   
 
Suvi: Sanni kiusaa. Viikko meni nopeasti, tapahtumia  
tuntui olevan paljon! Ihanaa saada uusi ja puhtoinen ja  
musta laulukirja. Tämä viikko on ollut tiivistä  
koulunkäyntiä, hieman sukulointia, ja viime  
viikonloppua. Minut on ilmoitettu YOYO:n kehitysryhmään,  
joka kokoustaa ensi viikon ke.   
 
Emma: Viime viikolla oli Laulukirjan julkaisukahvit ja  
ne meni super hyvin! Porukkaa oli paljon ja monet  
kävivät ostamassa oman kirjansa. Loppuviikosta koulu- ja  
kiltahommat sai jäädä hauskuuden tieltä, oli todella  
huisi viikonloppu, erityisesti sillis sunnuntaina!  
Tänään olenkin palannut jälleen arkeen ja hoitanut  
lähinnä pieniä hommia. Kävin hakemassa AYY:ltä  
jäsenlistauksen ja selvittelin miksi AYY:n kautta  
tulleet jäsenmaksut olivat päätyneet väärälle tilille  
(nyt asia kuitenkin hoidossa). Järjestelin myös raadin  
koppiin rahikselle oman hyllyn arkistoitaville  
kansioille. Laskuja pitäis lähetellä.  
 
Hannis: Diskonttaus oli kreisihauska, nyt oon varmaan  
tulossa sit sen takia kipeeks, snif. Syksyn kuumottavin  



kähmintäaika alkaa myös näkyä Otaniemessä, kiintoisaa.  
;) Tällä viikolla Väreen työmaavierailu ja viikonloppuna  
Ouluun! Liikuntasektorin RUSH-pomppupäivän fabokuva oli  
aivan huikea, hyvinvointisektori is on fire!   
 
Oliver: KIIMAssa oli hauskaa ja meni hyvin. Majasäätiön  
kanssa pidettiin kokous Majatalkoista, pitäisi tulla  
mukavasti tekemistä. Ilmokin on pystyssä. Corbulle ei  
kuulu uutta. Tällä viikolla on juttuja: Työmaavierailu,  
Arkkitehtuurin Finlandia, Oulu!   
 
Wähistirret: Jatkotila on varattu, jee! Sponssitiimi on  
lähtenyt käyntiin. Sillistilaa yritetään saada  
Keilarantaan. Koristelutiimillä on vauhti päällä.  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 5e, Oliver: 5e, Jens: 2e, Saana: 9e,  
Jaakko: 4e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e  

 
6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin killan uudet jäsenet AYY:ltä saadun listan  
perusteella (Liitteenä). Sovittiin, miten hoidetaan  
killan jäsentarrojen jakaminen. Jaetaan tarroja  
ensisijaisesti Myyntikiltakahveilla sekä myöhemmin  
vuosikurssivastaavien voimin. Vastaavat: ARK’16: Jaakko  
ja Petra, ARK’15: Oliver, ARK’14: Suvi, ARK’13 & ARK’12:  
Hannis, ARK’11 + vanhemmat: Saana, AK International:  
Lotta.  
 

7. Laitossopimuksen uusiminen 
Käytiin läpi nykyinen laitossopimus, ja keskusteltiin  
siihen toivotuista muutoksista. Päätettiin millaisin  
muutoksin ehdotetaan sopimusta allekirjoitettavaksi  
laitoksen kanssa.  
 
Laitossopimuksen päivityksessä nousi esiin  
opintoasioista hallopedien ajantasainen tiedottaminen  
laitoksen puolesta sekä uusien hallopedien lisääminen  
sähköpostilistoille. Myös henkilökohtaisen  
opintosuunnitelman laatiminen oman akateemisen tutorin  
kanssa tulee olla varmistettu kaikille opiskelijoille.   
 
UO-sektori keskustelee laitosjohtajan kanssa esille  
nousseista keskusteluasioista:  

● Tarviketilauksen kehittämisestä (kilpailutus,  
laitoksen rooli?)   



● FLC:n osallistuminen työryhmään, joka vastaa  
orientaatiosta   

● kv-orientaatio  
● abimarkkinointi ja vierailevat ulkomaalaisryhmät  
● englanninkielinen fuksiopas myös kv:ille.   

 
Laitossopimuksessa huomioitiin alumnitoiminta, jota  
toivottaisiin kehitettävän laitoksen avustuksella.   
Puheenjohtaja lähettää muutosehdotukset laitosjohtajalle  
ja katsotaan UO-sektorin keskusteluiden myötä nousevat  
muutokset samaan.  
 

8. Myyntikahvien järjestelyt 
Sovitaan myyntikiltakahvien järjestelyvastuut sekä  
hinnat myytäville tavaroille.  
 
Myyntikiltakahvit järjestetään Miestentien kahviossa  
keskiviikkona 19.10. Klo 12-13. Sanni tekee  
Facebook-tapahtuman. Myydään haalarimerkkejä,  
historiikkeja, laulukirjoja ja ylimääräisiä tarvikkeita.  
Emma ja Oliver hoitavat tavaroiden hinnoittelun. Myymään  
tulevat Sanni, Johanna, Emma, Hannis ja kaikki muut,  
jotka pääsevät. Miia toimittaa tarrat ja Jaakko jakaa ne  
kiltakahveilla.   
 

9. Vuosijuhlaedustajat 
Ei ole tullut uusia kutsuja.  

 
10. Muut esille tulevat asiat 

Miia välittää kutsun AO-päivien kokouksesta  
hallitukselle.   

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.  
 


