
Pöytäkirja 31/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 31/2016, 25.10.2016, 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 
10. 

Opintovastaava Suvi Vendelin  

Päätoimittaja Saana Rossi  

Tilava Majava Oliver Kärki saapui kohdassa 5. 
Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.  
 

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 Emma  
Savela. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut kutsu Stimulaatioon, ensimmäiset  
Huutiset Raksalta, Kylteri, Ahjo sekä Tekniikka ja  
talous -lehti.  
 
Sanni: Viime viikon myyntikiltakahveilla oli huikeesti  
porukkaa ja tavaraa meni yllättävän paljon!  
Keskiviikkona oli myös Dipolin appro, mikä oli ihan  



hauska konsepti ja meininki oli hyvä. Lauantain sitsit  
menivät hyvin ja huvis oli varsinkin iloinen, että pääsi  
sitsaamaan sitsitöiden lomassa. Tänään olen myynyt Polin  
appro lippuja, tulkaa kaikki sinne! Lisäksi Tempausta on  
tullut mietittyä ja kaiken pitäisi olla suht valmista  
ensi viikkoa varten. AA-sitsien suunnittelu lähtee  
varmaankin käyntiin tällä viikolla, jee!  
 
Lotta: Viikonlopun sitsit oli mahtavat! Tempaus on pian  
ja pitää saada muita kouluhommia pois alta ennen sitä.  
Toivottavasti saadaan haalarit tilaukseen pian myös. :)  
 
Jaakko: Kokoustettiin ISOjen kanssa loppusyksystä ja  
innostusta oli ilmassa kiireestä huolimatta.  
Juhlasitsejä varten on mietitty, kokoustettu ja kuvattu  
paljon kaikenlaista. Maanantai-aamuna saatiin liputkin  
myytyä! Uratapahtumaa on tullut aloiteltua.  
Fuksiwartteja ajattelin pitää marraskuun aikana, ja  
niille aloitin aikataulunteon. Haalarilogo pitäisi  
viimeistellä ja Jens saada kiinni, että saadaan tilaus  
vetämään. Heikkisen kanssa saatiin sovittua kokous parin  
viikon päähän.  

 
Emma: Viime viikolla oli myyntikiltakahvit, jotka sujui  
hyvin, päästiin aika hyvin varastoissa lojuneista  
tavaroista eroon. Viikonloppuna oli Tempaus-koulutusta  
ja sitsejä, oli hauskaa! Tää viikko menee pitkälti eri  
kurssien loppukirjoitushommien parissa ja torstaina on  
MAIK-sitsit! Sitten tuleekin Tempaus, hui! Tänään olin  
laitoksen koulutusryhmän kokouksessa, jossa puhuttiin  
ARTS:in uudesta aikataulutusmallista. Wähissponseja on  
tullut kivasti, niiden laskutus alkaa myös pian.  
 
Hannis: Tapahtumavuoden katsaus oli oikein antoisa,  
kiitos siitä! Ja kelatkaa miten paljon kaikkea hienoa  
ollaan jo saatu aikaiseksi tänä vuonna, huikeeta! TamArk  
vierailusta on tehty tapahtuma ja hyvinvointisektorin  
kanssa tsekataan loppusyksyn meiningit vielä tällä  
viikolla. Ja flunssakin helpottaa, vitsi et on siistiä!  
 
Miia: Aika koulupainotteinen viikko takana, tänään oli  
välikritiikki ja espanjan tentti. Niiden ohella olen  
hoitanut pikkuhommia, kuten ilmoittanut meidän Tempun,  
ja muun muassa selvittänyt vastuuvakuutusasiaa.  
 



Suvi: Viikonloppuna olin Tylypahkassa. Muuten tässä on  
ollut kokouksia , joista aKandi-ryhmä jäi pois, kun  
ouluflunssa yhä päällä. :D Kaks kokonaista kokouspäivää  
oli. Paljon asiaa. YOYO:n (yhteisten opintojen yksikkö)  
kokouksessa puhuttiin siitä, miten uusi  
aikataulutusmalli vaikuttaa taidejaksoihin. Päätös on jo  
tehty: kaikki taidejaksot lyhenevät 4 viikkoon,  
opintopisteet kuitenkin säilyvät. OPN&edujory  
kokouksessa koottiin ajatukset 55 op -pyrkimyksistä, ja  
myös kaikkien korkeakoulujen kesken heiteltiin ajatuksia  
yhteisen taideopetuksen yksikön suunnasta (UWAS). Ja  
mekin OPN:ssa saamme vielä pinssin. <3 OneCampus:  
Väreessä tapahtuu. Opiskelijaedustajilta pyydettiin  
opiskelijoiden näkemystä, miten meidän eri pääaineet  
ryhmittyisivät rakennuksessa. Mikä on tulevaisuuden  
identiteetti? Tähän liittyen järkätään tapaaminen  
TOKYO+AK+AYY, sekä kaikkien ARTS:n ainejärjestöjen  
hallitusten tutustumis- ja keskusteluilta, sekä  
mahdollisesti kummallakin kampuksella tapahtuma, jossa  
kerättäisiin muissa ryhmissä tehtyihin esityksiin  
näkemyksiä kaikista pääaineista. YTHS:ltä pyydettiin  
meiltä edustajia ARTSista kahteen tapaamiseen.  
 
Saana: Paperi etenee hitaasti, kun muutama juttu puuttuu  
vielä. AO-lehden teko käynnistettiin, teemaksi tuli  
Arkkitehti ja yhteiskunta. Meri Wiikinkoskesta tuli  
eeppisen hakemuksen saattelemana AD. Lehdestä tulee  
hyvä! Pitäisi muistaa tehdä tarjouspyyntöjä painoa  
varten… Vatsa on ollu tosi nihkeä vielä ja tää päivä  
mennyt pääosin sängyssä, mikä ärsyttää. >_< Mut  
pallomeri ja kokous piristää onneksi.  
 
Petra: Kokousteltiin tosissaan ISOjen kanssa viime  
viikolla ja heiteltiin ihan huikeita ideoita ja kaikki  
tuntui tosi innostuneilta. Hullunmoista vääntöä saunan  
kanssa mutta huomenna on onneksi kritiikki! It's almost  
over! Sain myös perjantaina töitä. :) Viikonloppu oli  
tosi jees mutta epäviikonloppumainen... Saatiin vihdoin  
tietää kauan odotetut excukohdevaihtoehdot! <3 Tavataan  
uo-sektorin kanssa. Innolla odottelen ensi viikon  
Tempausta ja että pääsee pitkästä aikaa kotiin käymään.  
Ihana, mutta aika märkä syksy… Satula on aina märkä kun  
mä tuun. 
 



Johanna: Oli sitsit ja meni hyvin jee! Polin appro  
-jutut done. Ja tänään unohdin olevani Tempauksen  
päivystävä puhelin, hehe.  
 
Meeri: Vihdoin kokouksessa, jee! Etsiskelin toisen  
vuosikurssin sähköpostiosoitteita Havulle ja huomasin  
että puolet heistä eivät ole edes kiltalistalla…  
 
Oliver: Olen ollut tekemässä saunaa, ajantaju on mennyt.  
Majatalkoot lähestyvät, Maja-chatissä on kuhinaa.  
Toivottavasti sinne tulee paljon fukseja sekä vanhoja,  
lauantaille saatiin aikaiseksi Halloween-leffailta.  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 5e, Oliver: 10e, Jens: 2e, Saana: 11e,  
Jaakko: 4e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e  
  

6. Laulukirjan painatuksen laskun hyväksyminen 
Päätös: Valtuutettiin rahastonhoitaja maksamaan uuden  
laulukirjan painoksen lasku 4507,40 euroa Kirjapaino  
Jaarlille. 
Laulukirjaan saatiin sponsorituloja 3450 euroa, jonka  
jälkeen killoille jää maksettavaksi 1057,40 euroa.  
Tampereelta ja Oululta on laskutettu osuutensa.  
 

7. Vastuuvakuutus 
Wähäjoulun sillistilan vuokraaminen edellyttää  
vastuuvakuutusta. Puheenjohtaja selvitti vakuutuksen  
hintaa ja ehtoja sekä esitteli saadun tarjouksen.  
Vakuutus maksaa joko 175 tai 220 euroa. Vakuutus olisi  
vuoden voimassa. Keskusteltiin, onko vakuutus  
tarpeellinen ja kannattaako sitä ottaa yhden tapahtuman  
takia. Todettiin, että vakuutus on tarpeen, jotta  
saadaan sillis järjestettyä halutussa paikassa, mutta  
selvitetään vielä tilan varaajan oman vakuutuksen  
kattavuus ja tarve ostaa vakuutus killan nimiin. Miia on  
yhteydessä yhteyshenkilöön ja päätetään vakuutuksen  
ottamisesta ensi kokouksessa.  
 

8. Kiltakyselyn palkinnot 
Päätettiin arpoa kiltakyselyyn vastanneiden kesken kaksi  
Temperan 50 euron lahjakorttia. Miia käy ostamassa  
lahjakortit. 
 

9. Projektiraha-anomus 



Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö on anonut killalta 1500  
euroa projektirahaa uuden keittiön kodinkoneisiin.  
Kodinkoneita on myös pyydetty Candy Hooverilta  
sponsoroituina, eikä heidän päätöksensä ole vielä  
selvinnyt. 1500 on koko killan projektiraha vuodelle  
2016. Ei päätetty projektirahan myöntämisestä tässä  
kokouksessa, vaan otetaan asia käsittelyyn myöhemmin,  
kun Candy Hooverin vastaus on selvinnyt. Pyydettiin  
Majasäätiötä selvittämään kodinkoneiden ja niiden  
asentamisen kulut tarkemmin.   
 

10. Vaalikokouksen järjestelyt 
Käytiin läpi vaalikokoukseen liittyvät järjestelyt ja  
jaettiin vastuut asioiden hoitamiseksi. Vastuut löytyvät  
erillisestä tiedostosta puheenjohtajan kansiosta.  
Sovittiin, että kaikki käyvät tarkistamassa oman  
pestinsä ja toimikuntansa esittelyt nettisivuilta.  
Muistutettiin myös vaalijulisteiden tekemisestä  
seuraavaan maanantaihin mennessä. Todettiin, ettei viime  
vuonna pidettyä vaaligrilliä ole välttämättä syytä  
pitää, sillä se tuo lisäjännitystä hakijoille eikä  
lyhennä kokousta. Päätettiin pitää kiltapäiväkerho  
“Vaalihype” ja muutetaan konseptia rennommaksi.  
Keskusteltiin myös mahdollisuudesta esittää  
kannatuspuheenvuoroja tai kysymyksiä vaalikokouksessa  
anonyyminä. Todettiin, ettei sille kuitenkaan ole  
tarvetta. Muistutettiin hallitusta testamenttien (DL  
25.11.) ja toimintakertomuksen (DL 15.12.) tekemisestä.  
 

11. Wähäjoulukalenteri 
Sovittiin, miten kalenteri toteutetaan tänä vuonna.  
Tehdään kalenteriin kymmenen luukkua, joiden ideoiminen  
hoidetaan raadin Facebook-ryhmän kautta. Vastuun  
kalenterin teknisestä toteuttamisesta ottaa Meeri (Miian  
avustuksella) ja Emma ja Suvi keräävät luukkujen  
sisällön. DL luukkujen materiaalille on pe 18.11. ja  
kalenteri avautuu vaalikokouspäivänä 25.11.  
 

12. Vuosijuhlaedustajat 
Lähetettiin Stimulaatioon Lotta ja Jaakko.  

 
13. Muut esille tulevat asiat 

Vuosijuhlaedustusten ja muiden korvausten hakemisen DL  
on 30.11. Tämän jälkeen niihin varattu budjetti  
käytetään hallituksen yhteiseen virkistykseen.  
 



Päätettiin ensi viikon kokousajaksi to 3.11. klo 14  
Tempausristeilyllä.  
 
Lähdetään hallituksen kämppäkierrokselle pe 4.11. klo 15  
Otaniemestä, käydään ensin Helsingissä ja palataan  
sieltä Niemessä asuvien luokse.  
 
YTHS on järjestämässä kartoitusta opiskelijoiden  
hyvinvoinnista ja pyytävävät 2-5 opiskelijaa koko  
Artsista sitä varten tapaamisiin 23.11. ja 30.11. Lotta  
ja Suvi pääsevät luultavasti paikalle meiltä.  
 
Temppu järjestetään perjantaina. Muistetaan ottaa IE:ltä  
valkoista pöytäliinaa ja tusseja varastosta. Miia tekee  
pelikortit peliä varten.  
 
Miia hoitaa Tempaus-risteilyn kahden ilmaisen hytin  
arvonnan. 
 
Nauru! Luettiin myös Huutisten kirje.  

 
14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.58.  
 


