
Pöytäkirja 32/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 32/2016, 3.11.2016, klo 14.00  

M/S Baltic Queen, Itämeri  

 
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 saapui kohdassa 8. 
Opintovastaava Suvi Vendelin  

Päätoimittaja Saana Rossi  

Tilava Majava Oliver Kärki saapui kohdassa 8. 
Yrityssuhdevastaava Jens Regårdh  

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01.  
 

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 Suvi Vendelin ja Emma  
Savela. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postia ei oltu haettu.  
 

Miia: Saatiin Hanniksen kanssa vaalieventit kasaan  
(kiitos Hannikselle pohjaduunista ja hienoista kuvista).  
Tarkistin nettisivujen vaalimatskut ja päivitin ne ja  
lisäsin uudet pestikuvaukset. Selvitin Wähiksen  
silliksen vakuutusasiaa. Risteilyhytit arvottiin  



perjantaina. Tempaus oli hieno elämys ja risteilylläkin  
oli huisin hauskaa. Lunta!  
 
Sanni: Tempaus oli mieletön kokemus! Toivottavasti myös  
risteily. :D AA-sitseistä pitäisi kokoustaa, kaikki on  
aika kiireisiä atm. Lisäks pitäisi hoitaa raha-asioita  
Kannu ja MAIK-sitseistä. Vaalihypee hui!  
 
Petra: Viime viikon ooppera oli ihana virkistys keskellä  
viikkoa, kiitos kulttuurisektorille! Tempaus oli  
aikamoinen kokemus ja erittäin silmiä avaava. 5-6.lk  
löytyy näköjään paljon tietoa ja intoa, mutta löytyy  
kyllä enrgiaakin… :D Oli ihana päästä taas kotiin  
käymään vähäksi aikaa. Risteily on ainakin tähän saakka  
ollut superhauska (Olavi oli huikea) lukuun ottamatta  
alkumatkan maailmanlopun laivan keinuntaa. En nauttinut.  
ITMK:n kanssa kokoustimme epävirallisesti laivalla  
vessaselfien muodossa.  
 
Jaakko: Flunssa iski. On tullut tehtyä juhlasitsien  
grafiikoita (mageet!!) ja muuta hauskaa. Haalarit  
lähtivät tilaukseen, ja haalariseikkailun suunnittelu on  
aloitettu. Viikonloppuna vähän talkoita ja  
korkeakulttuuria huikealla keikalla. Tempaus oli myös  
upea kokemus. Urailta etenee kivasti, eventti pitäisi  
saada ulos ehkä tänään.   
 
Johanna: Tässä sitä istutaan laivalla. :DDD Pitäisi  
ruveta suunnittelemaan AA-vujuja ja Polin appro on nyt  
loppuunmyyty, wuppiduu! Tempaus oli ja meni, oli  
hauskaa! Haikein fiiliksin tosin, kun nyt se on ohi. :(  
 
Hannis: Viime viikolla on puuhasteltu vaalikokouksen  
matksujen kanssa ja maanantaina saatiinkin eventit ulos.  
Tuli temmattua, oli kivaa! TamArk tulee sunnuntaina,  
tulkaa kaikki sinne. Olen ollut heihin yhteydessä ja  
hommaan vielä kiltikselle luvat nauttia alkoholia. Ja  
pämppäkierrosaikataulu on done, löytyy vpj:n drivestä.  
Nyt kandia uudessa oppimiskeskuksessa, tää on makee!  

 
Emma: Alkuviikosta oltiin tempaamassa Iisalmessa, oli  
superantoisa ja hauska reissu! Viime viikolla oli  
MAIK-sitsit, jotka sujuivat melko hyvin. Ainakin  
porukalla oli hauskaa! Kilta- ja kouluhommat on vähän  
jääneet tällä viikolla Tempauksen varjoon, mutta ensi  
viikolla sitten. Huomenna kämppäkierros, jee!   



 
Suvi: Tempaamassa olin Joutsenossa ja oli mahtavaa  
nähdä, miten innostuneita ja uteliaita ala-astelaiset  
oli oppimisessaan. :) Tämä viikko on kyllä mennyt  
Tempauksen mukana. Väreen pesittämistä on tullut  
pohdittua ja tänään vielä pienimuotoinen kokous siitä.  
Laitoskahvien aika pitäisi päättää.  
 
Meeri: Tempaaminen vei koko alkuviikon, oli hauska käydä  
myös pikaisesti Kajaanissa.  
 
Saana: On aika huono olo…  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 5e, Oliver: 17e, Jens: 2e, Saana: 12e,  
Jaakko: 4e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e, Lotta:7e  
 
14.09-14.12 Kokoustauko 
 

6. Killan vastuuvakuutus 
Wähäjoulun sillistilan vuokraamiseksi ei edellytetä  
vastuuvakuutusta. Riittää, että vuokraaja korvaa  
aiheuttamansa vahingot, jos sellaisia tulee.  
Päätös: Ei oteta killalle vastuuvakuutusta.  
 

7. Kiltasopimus SAFA:n kanssa 
SAFA:n opiskelija-asiamies on lähettänyt killalle  
luonnoksen sopimuksesta ensi vuodelle. TamArkin ja  
SAFA:n pääsihteerin suunnilta toivottiin, että SAFA:n  
logo olisi haalareissa, mutta päätettiin, ettei tätä  
haluta kirjata sopimukseen nykyisen sponsoritilanteen  
johdosta. Käytiin sopimus läpi ja ehdotetaan uutta  
muotoilua ja tarkennusta sähköposteja koskevaan  
sopimuskohtaan. Hyväksyttiin sopimus muuten  
sellaisenaan. 
 

8. Arkkitehtiopiskelijoiden tempaus 
SAFA viettää ensi vuonna 125-vuotisjuhlavuotta ja myös  
Suomi täyttää 100 vuotta. Tämän kunniaksi TamArk on  
ideoinut tempausta, johon haluttaisiin mukaan muutkin  
arkkitehtiopiskelijapaikkakunnat. Puheenjohtaja esitteli  
tarkemmin ja keskusteltiin, miten halutaan edetä asian  
kanssa. Tempauksen ideana on toteuttaa muraali  
Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun sekä järjestää  
yhteistyössä digitaalinen näyttely. Tempausta varten  
tulisi muodostaa toimikunta tai rekrytä uusi toimija,  



joka keräisi ympärilleen toimikunnan. Miia vastaa  
Tampereelle kiinnostuksesta lähteä mukaan. Meeri ottaa  
yhteyttä Hesa-SAFA:aan.  
 

9. Laitoskahvit marraskuussa 
Laitoksella on paljon aiheita tapahtumaan, minkä lisäksi  
tapahtumassa allekirjoitetaan laitossopimus. Sopimus  
viimeistellään ensi maanantaina tapaamisessa Jenni  
Reuterin ja Pekka Heikkisen kanssa ja hyväksytetään sen  
jälkeen hallituksen kokouksessa. Miia ehdottaa  
laitoskahveja joko 15.11. tai 22.11. klo 12-13.  

 
10. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin Vuorimieskillan vuosijuhliin Sanni.  
 

11. Muut esille tulevat asiat 
Ei ollut muita esille tulevia asioita.  
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.  

 


