
Pöytäkirja 30/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 30/2016, 18.10.2016, 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 poistui kohdassa 9  
Opintovastaava Suvi Vendelin  

Päätoimittaja Saana Rossi  

Tilava Majava Oliver Kärki  

Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  
 
Wähätirehtöörit Anna Markkula ja Maisa Tirkkonen kohdassa 6 

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.03.  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
lisäyksin 6.  Wähäjoulu  ja 11. Pestiesittely Paperiin . 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Vendelin ja  
Johanna Vuorelma.   

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset.  
 
Postiin oli tullut Juopuu, Geometres, Vuorimieskillan  
vuosijuhlakutsu, Libero, Betoni-lehti, Tekniikka ja  
Talous sekä (jälleen kerran) National Pen -mainoskynä.   



 
Miia: AO-päivät olivat huikeat. Oulu oli hyvä, vaikka  
ääni jäikin matkan varrelle. Perjantain raatien  
kokouksessa ideoitiin kolmatta AO-tapahtumaa tuleville  
vuosille, joka voitaisiin yhdistää keväällä joko SAFA:n  
opiskelijafoorumiin tai Arkkitehtipäiviin. Puhuttiin  
myös, että voitaisiin laajentaa TamArkin ideoimaa Suomi  
100 + SAFA 125 -juhlavuoden tempausta Ouluun ja  
pääkaupunkiseudulle. Luvattiin levittää O-SAFA:n vaihto-  
ja harjoittelukyselyä killan kanavien kautta. Lisäksi  
keskusteltiin Arkkitehtikoulu 2050 -tapahtumasta ja  
miten sinne saadaan mahdollisimman paljon opiskelijoita  
osallistettua. Tänään laitoksen johtoryhmän kokouksessa  
käsiteltiin 12 esityslistalla olleen asian sijaan kahta.  
Saatiin perusteellinen esitys koulun kestävän kehityksen  
opetuksesta ja aihe on tarkoitus viedä opetuksen  
johtoryhmään käsiteltäväksi.  
 
Oliver: AO-päivät oli kreisit. Nyt sauna valmiiksi ennen  
kuin tulee seuraava rai. Sitten tuleekin majatalkoot,  
jonka jälkeen Pannaan kiltis kuntoon.   
 
Johanna: Viime viikko meni karmeessa flunssassa, joka  
edelleen vaivaa hurrdurr… Kuluneella viikolla tuli  
tehtyä vähän Tempaus-juttuja, mainosvideo Polin approlle  
ja kokoustettiin Sannin ja kannujen kanssa. Huomenna  
Dipolin Appro, torstaina huviskokous ja lauantaina  
sitsit. Eli vauhdikas viikko menossa!  
 
Jens: Olen tiedustellut haalarisponsoreilta tarvitseeko  
logoja päivittää, toistaiseksi Wienerbergeriltä tullut  
vastaus. Laitan Jaakolle ohjeet sähköpostiin. (HUOM!  
Sekä Maijun että Juhan viestit.) Oras antaa hanan Majan  
uuteen keittiöön, ja on alustavasti kiinnostunut  
AO-lehdestä. Palaamme asiaan, kun formaatti on päätetty  
ja mediakortti on tehtynä. Suomi-ekskua pitäisi alkaa  
järjestää, mutta ei olla saatu kokoustettua assareiden  
kanssa, kun ei koskaan löydy yhteistä aikaa. Voivoivoi…  
Pitää laittaa ohjeet sähköisesti asssareille, jotta  
voivat aloittaa itse, ja sitten kokoustaa, kun tulen  
takaisin lomalta. Josta tuli mieleen; viikko Madridissa  
edessä!! :D 
 
Emma: Viikonlopun Oulun reissu oli rankka, mutta super  
hauska! Ensi vuonna sitten Otaniemessä, jee! AO-päivillä  
saatiin myös kansallisella tasolla julkaistua Musta  



laulukirja, ja oli siistiä nähdä miten paljon oululaiset  
ja tamperelaiset ostivat heti kirjoja. Kirjojen  
laskutushommat pitäisi hoitaa loppuun, nyt kun saatiin  
kaikki hyvitykset selvitettyä. MAIK-sitsit on ensi  
viikolla ja niitä on tullut järkkäiltyä. Tänään oli myös  
MAIK:in kokous. Loppuvuosi alkaa jo näkyä yhä enemmän  
myös Wähiksen osalta, pääsen lähettämään ekat  
sponssilaskut.   
 
Meeri: En taaskaan päässyt kokoukseen koska naurettavat  
työvuorot, joista ei pääse eroon… Ensi viikolla sitten  
vihdoin. TPTMK:ssa riittää tekemistä.  
 
Jaakko: Tsiigattiin Petran kanssa sektorin budua,  
hyvältä näyttää. Huomenna ISOkokous, jossa ideoidaan  
tulevaa. LiikuntaISOjen tapahtuma siirtyy muiden  
kiireiden vuoksi. Aloitin kontaktoinnin  
työelämätapahtuman järjestämiseksi. Ideoita on! Käytiin  
torstaina pokkaamassa Arkkitehtuurin Finlandian  
tarjoilut, ja viikonloppuna Oulu oli huikea! Myös  
kähmintäkausi on nyt selvästi korkattu. Viikonloppu  
vielä hieman painaa. Juhlasitsit etenee, ja niiden  
tekeminen on superjännää! Onneksi tiimissä on myös  
ärsyttävän realistisia jäseniä.  
 
Sanni: Tavattiin tosiaan Kannunvalajien kanssa viime  
viikolla, kaikki alkaa olemaan valmista lauantaita  
varten. Tänään täytettiin varastot. Dipolin Appro  
huomenna, siitä tulee mielenkiintoista. Ilmosin myös  
MAIK-sitseille, huhuhu!  
 
Hannis: Vieläkin kipeenä, joten kuulumiset tulee suoraan  
sängyn pohjalta, möh. Kokoustetaan liikunta- ja  
kulttuurisektorin kanssa periodien vaihteessa, katsotaan  
loppusyksyn suunnitelmat kasaan. Samalla voisin katsoa  
mihin väliin sijoitetaan raadin kiitos/virkistysilta,  
onko Wähiksen kaadolle jo varattu joku päivä? Tällä  
viikolla myös työn alla tämän vuoden tapahtumakalenterin  
koostaminen ensi viikon hallituksen ylimääräistä  
tapaamista varten.   
 
Lotta: Kävin viime viikolla Arkkitehtuurin Finlandia  
-palkintojenjaossa Jaakon, Oliverin ja Suvin kanssa.  
Hyvät oli tarjoilut! AO-päivät Oulussa oli super  
mahtavat ja suht rai. Löysin itseni uudelleen  



Hallituskadulta! Tulossa intensiivinen kouluviikko ja  
paljon swag. 
 
Suvi: Väreen työmaalla käynti oli mageeta, siellä se  
alkaa valmistua. Ja ehdotus jumppapallo käsiteltiin  
nopeasti: laitokselle hankittiin nyt foam rollereita,  
jumppapalloja ja jumppamattoja tietokoneluokkien luokse  
parantamaan opiskelijoiden hyvinvointia. Jee! Oulussa  
oli kivaa. :) Huomenna OPN kokoustaa edujoryn kanssa, ja  
on OneCampus kokous.  
 
Petra: AO-päivät oli eeppiset ja pääsi availemaan vähän  
äänihuuliakin… Tuntuu vähän, että tästä viikosta alkaa  
tunnit loppumaan. Niin monta juttua pitäis saada parin  
päivän sisällä valmiiksi. Tosiaan kokousteltiin Jaakon  
kanssa viime viikolla budun merkeissä ja huomenna sitten  
myös ISOjen kanssa vähän tulevasta ja menneestä. Niin  
paljon hauskaa luvassa, mutta sitä ennen vielä pitää  
vähän rutistaa! :)  
 
Saana: Paperi etenee ja julkaistaneen ensi perjantaina  
:) hauskoja juttuja on tiedossa. Ois huippua jos voitais  
tänään pohtia jotain raadin rekryjuttua lehteen, koska  
muutama juttu näyttää jäävän viime metreillä pois.  
(Mutta opiskelijat-ark -pakina sai pienilla viilauksilla  
Pirkon siunauksen! ^^) AO-lehden ensimmäinen tapaaminen  
on perjantaina klo 16 kiltiksellä, tulkaa messiin!   
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 5e, Oliver: 5e, Jens: 2e, Saana: 11e,  
Jaakko: 4e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e  
 

6. Wähäjoulu 
Jatkopaikka on, jee! Jatkopaikka on suuri, joten  
wähätirehtöörit ehdottivat mahdollisuutta avoimille  
jatkoille, joita mainostettaisiin kiltalaisille ja  
Otaniemessä yleisesti. Isompi määrä ihmisiä lisää  
järjestelyjä, mutta mahdollisuuksia on tehdä esim.  
VIP-alue vujuvieraille, jossa on ruokatarjoilua jne.  
Tilaa voidaan myös jakaa erilaisin elementein.  
Mainoksesta muille jatkoilijoille salaiseen paikkaan  
tulee miettiä, jotta sen saa toimimaan. Jatkoilijoille  
voisi olla yhteislähtö jostain sopivasta paikasta.  
Kohtuuhintainen esiintyjä jatkoille ois kova! Työvoimaa  
voitaisiin kysyä kv:ista ja muiden kiltojen fukseista.  
Järkkäreitä rekrytään ensisijaisesti opiskelijoista.   



  
7. Killan tuki Arkkitehtikoulu 2050 -tapahtumalle 

O-SAFA:lta tuli killalle pyyntö tukea Arkkitehtikoulu  
2050 -tapahtumaa rahallisesti. Päätettiin olla  
osallistumatta ja todettiin, että rahoituksen  
tapahtumaan tulisi tulla joko SAFA:lta tai  
yritysmaailman puolelta.   
 

8. Temppuhaaste 
Saimme Tempaus2016-tiimiltä haasteen tehdä Temppu  
viikonloppuna ennen Tempausta 28.-30.10. Sovittiin  
ajankohdaksi perjantai 28.10. klo 16.30-17.30, ennen  
yhteislähtöä Majalle talkoisiin. Ideana piirrä ja arvaa  
-peli Narinkkatorilla. Hallituslaiset sekä osallistuvat  
että vetävät peliä. Miia ilmoittaa Tempun järjestäjille.  
 

9. Hallituksen loppuvuosi 
Sovittiin, että Nihilisti tehdään sunnuntaina 27.11.  
Jatketaan ideointia omassa telegram-ryhmässä.   
 
Wähäjoulussa järjestetään hallituksen spektaakkeli.  
Ideoidaan kokousten yhteydessä ja kämppäkierroksella  
sekä Nihilisti-kanavalla.   
 
Hallituksen virkistysbudjetti on 500 euroa. Lisäksi  
käytetään ylimääräistä edustusbudjettia, jos sitä jää.  
Sovittiin, että mennään syömään johonkin hienoon  
ravintolaan ja tehdään mahdollisesti jotain ennen sitä.  
Ehdotetaan päivämääräksi 15.12. klo 18 poissaolijoille.  
Oliver kerää ehdotukset ravintoloista, tekee ehdotusten  
pohjalta äänestyksen ja varaa pöydän, kunhan on päätetty  
paikka.  
 
Muistutettiin itseä ja muistutetaan toimareita  
testamentin ja toimintakertomuksen kirjoittamisesta.  
Testamentti täytyy olla valmiina vaalikokoukseen 25.11.  
mennessä. Toimintakertomukset ovat valmiina ennen  
viimeistä ehtoollista 15.12.   
 
 

10. Kiltakysely 
Varapuheenjohtaja on luvannut toteuttaa kiltalaisille  
kyselyn killan toiminnasta. Kyselyn tarkoituksena on  
kartoittaa, miten killan toiminta ja tapahtumat  
vastaavat kiltalaisten toiveita. Miia tekee docsin,  
johon jokainen käy kirjoittamassa kysymyksiä, ja Hannis  



toteuttaa kyselyn hallitusten kysymysten pohjalta.  
Päätetään seuraavassa kokouksessa, miten motivoidaan  
kiltalaisia täyttämään vastauksia. Ehdotettu  
lahjakorttia esim. Temperaan.  
 

11. Pestiesittelyt Paperiin 
Olisi hauska tehdä ns. pestipeli. Suunnitellaan peli  
torstaina lounaalla klo 11.   
 

12. Vuosijuhlaedustajat 
Valittiin Vuorimieskillan vuosijuhliin edustamaan Meeri,  
toinen edustuspaikka päätetään myöhemmin.   
 
Kutsuja on tullut myös Rakennusarkkitehtikillan  
vuosijuhliin ja Tokyon vuosijuhlaan Arabia Maskeradiin.   

 
13. Muut esille tulevat asiat 

Nousi esiin kysymys vaalikokouksen kellonajan  
siirtämisestä, mutta todettiin, ettei se ole  
mahdollista. Ehdolle voi asettua ja tulla myös  
valituksi, vaikka ei olisi vaalikokouksessa läsnä.  
 
Pämppäkierros on 4.11.!!  
 
Kaikki on tosi kivoi. <3   

 
14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.  
 


