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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 33/2016, 08.11.2016, 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 18.05.  

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
muutoksin: lisättiin kohta 6. Uudet jäsenet  ja   kohta  7. 
Wähäjoulukuulumiset . 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jens Regårdh ja Lotta  
Harjula. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut Procountorin ja S-Businessin laskut  
killalle ja yksi lasku Majasäätiölle, Ahjo, au-lehti,  
Tekniikka ja talous -lehti sekä Snapsi.  

 
Miia: Eilen tavattiin Jennin kanssa laitossopimukseen  
liittyen ja viime torstaina tavattiin Suvin kanssa  



kampusihmisiä Väreeseen liittyen. Tällä viikolla pitäisi  
kutsua vaalikokous koolle. Kiitos ihanasta  
kämppäkierroksesta. <3  
 
Jens: Hyvin kuuluu. Kämppäkierros oli huikea, vaikka  
pääpäivä ikävästi loppui lyhyeen täydellisestä  
väsähtämisestä johtuen. Suomi-excun kanssa ollut vähän  
vaikeuksia majoituksen suhteen, mutta löydettiin lopulta  
kohtuuhintainen majoitus. Maanantaina menen tapaamaan  
M.A.D:n uutta opiskelijayhdyshenkilöä. WSP haluaisi  
vuokrata pallomerta pikkujouluihinsa.   
 
Hannis: Kämppäkierros oli super hauska, kiitos ja  
anteeksi. XD TamArk kävi vierailemassa sunnuntaina, oli  
mukava nähdä heitä. Heti kun sopiva sauma löytyy niin  
työn alla on tapahtumavuoden läpikäyntikiltapäiväkerhon  
koonti. Kiltakyselyyn on tullut tähän mennessä 28  
vastausta suomalaisilta ja neljä vastausta  
kansainvälisiltä opiskelijoilta. Muistutuskierros lähti  
tänään, mutta muistutelkaa kaikki kavereita vastaamaan  
kyselyyn, etenkin kv:lta olisi kiva saada lisää  
vastauksia. (Arkkitehtikilta fb-ryhmässä jotenkin vähän  
vaihtareita, onko jengiä lisätty sinne?) Tämä viikko  
meneekin Teekkariperinnejuhlaa odotellessa!  
 
Lotta: Fuksisitsibudjettiasiat saatiin vihdoin katsottua  
valmiiksi Petran kanssa. Haalariseikkailukokous on  
tulossa. Pikkujouluja ideoitu ajatustasolla. Iik, vuosi  
loppuu kohta! Kämppäkierros oli kiva!  
 
Sanni: Kiitos kämppäkierroksesta! Eilen kokoustettiin  
AA-sitseistä ja saatiin fb-tapahtuma tulille. Tosi  
outoa, että nää on vikat sitsit! Mutta tehdään niistä  
eeppiset. Huomenna olisi Polin Appro, sekin tuntuu aika  
absurdilta, kun sitä on niin pitkään suunniteltu. TPJ  
perjantaina wippii!  
 
Emma: Viikko lähtenyt vähän hitaasti käyntiin, mutta  
kyllä se tästä. Äsken käytiin Suvin kanssa täyttämässä  
jumppapallot lafkalla. Laskuja pitäisi lähetellä ja  
kulukorvauksia on myös tullut kiitettävän verran,  
muistakaa antaa niitä, jos on jäänyt rästiin.  
Wähiskalenteriin on vielä noin puolet luukuista  
jäljellä, niitä voisi promota että saataisiin  
lopuillekin tekijät. Perjantain kämppäkierros oli  
huippu. <3 Loppuviikkosta onkin TPV-juttuja!  



 
Suvi: Jumppapallot on käytössä tästä päivästä eteenpäin.  
:) Vielä tänään voisi tehdä näistä jumppavälineistä  
ohjelapun. Hallopedihaku on auki, ja tänään avasin paras  
opettaja 2016 -äänestyksen. Toivottavasti voittajan  
laatta ehtii valmiiksi ajoissa. Eilen A-kandissa  
rakennettiin ensimmäisen vuoden opinnot uuden  
aikataulutuksen pohjalta 2017-18. Yhteistyö eri  
oppiaineiden välillä näyttäisi entisestään paranevan, ja  
uusien workshop-viikkojen ottaminen myös meille  
selkenee. Ensi viikolla kandin toinen vuosi. Viime  
viikon AK/TOKYO/AYY Väre-tapaamisessa aloitettiin  
kotipesistä keskustelu. Ja jee kämppäkierros. :)  
 
Johanna: Kämppäkierros oli tosi hauska, first ever. :))  
AA-sitseistä tosiaan kokoustettu! Polin appro -jutut on  
nyt ready ja huomen se on, tänään just remmitettiin joku  
2000 lappua hehee.  
 
Oliver: Oon vähän kipee. Ei tässä muuta. Majan keittiötä  
selvitellään edelleen. Olen jutellut ACREn kanssa Pajan  
siisteydestä. He lupasivat selvittää Paja-rakennuksen ja  
Valimon mahdollisia varastotiloja käyttöön esimerkiksi  
Wähiksen ajaksi.  
 
Meeri: Vihdoin TPV-viikko! On tosi jännää, mutta esim.  
eilinen eka tapahtuma meni tosi hyvin ja oli hauskaa. :)  
Pelailkaa Teekkaripeliä, meillä on hyvät palkinnot. Ensi  
viikolla pitäisikin alkaa kasailemaan Wähiskalenteria.  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 6e, Oliver: 17e, Jens: 2e, Saana: 13e,  
Jaakko: 5e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e, Lotta:7e  

 
6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin killan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi  
Niklas Turunen, Juuso Nikkinen ja Elka Lupunen.  
 

7. Wähäjoulukuulumiset 
108. Wähäjoululla on nyt omat nettisivut! Kutsuja  
lähetellään tällä viikolla ja ilmo aukeaa ensi  
keskiviikkona. Tiimien kanssa kokoustellaan ahkerasti,  
erityisesti jatkoissa on vielä työstettävää. Wähistirret  
ovat päivittäneet budjettia vastaamaan lopullisia  
menoja. Sillistila on varmistunut ja siellä päästään  
toivottavasti vierailemaan ensi viikolla. Sponssitavoite  



on melkein saavutettu ja lisää on todennäköisesti  
tiedossa. Vähän on stressiä, mutta pian tämä on ohitse,  
jee. Jatkoja aiotaan myös mainostaa Otaniemessä, sillä  
jatkotilaan mahtuisi enemmän porukkaa kuin pääjuhlassa  
on juhlijoita. Toimikuntalaiset ovat huippuja, hyvä  
tästä tulee! Kv-opiskelijoitakin on ilmonnut töihin  
jatkoille. Hallitus odottaa Wähistä innolla.  
 

8. Laitossopimuksen hyväksyminen allekirjoitettavaksi 
Laitossopimukseen on tehty viimeiset viilaukset yhdessä  
Arkkitehtuurin perusteiden professorin Jenni Reuterin  
kanssa ma 7.11. Laitossopimukseen on tarkennettu killan  
ja laitoksen yhteistyötä opiskelijapalautteiden  
keräämisessä. Keskusteltiin siitä, miten opiskelijoita  
aktivoitaisiin antamaan palautetta. Palautteen antamista  
voitaisiin lisätä yleisen keskustelun sekä killan  
viestintäkanavien ja tapahtumien kautta. Myös  
alumnitoimintaa käsittelevään kohtaan lisättiin  
tarkennus toiminnasta.   
Lisäksi tehtiin ehdotus uusista tukisummista  
kiltalehdelle ja alumnitoiminnalle. Lisäksi laitos tukee  
kiltaa pienellä summalla vastineeksi palautteenannon  
promoamisesta.  
Miia oikolukee sopimuksen vielä kerran ja lähettää sen  
liitteineen eteenpäin Pekka Heikkiselle. Laitossopimus  
allekirjoitetaan laitoskahveilla 22.11.2016.  
Päätös: Hyväksyttiin sopimus allekirjoitettavaksi  
laitoksen kanssa.  
 

9. Perinneohjesäännön päivittäminen 
Perinneohjesääntö on vanhentunut: edelliset muutokset on  
tehty vaalikokouksessa 2013. Perinneohjesääntöön  
esitetään muutettavaksi killan nimi oikeaan muotoon sekä  
korvattavaksi raati  sanalla hallitus  silloin, kun koko  
raadin sijaan tarkoitetaan vain hallitusta. Ehdotetaan  
myös puheenjohtajan kävelykepin  
nimenkaivertamisajankohdan muuttamista vastaamaan  
nykyistä perinnettä. Adjutantin sauvan kangas  ehdotetaan 
muutettavaksi viiriksi . Ehdotetaan lisättäväksi killan  
järjestämiin tapahtumiin Pääsykoepiknik. Esitetään  
muutokset käsiteltäviksi vaalikokouksessa.  
Perinneohjesääntö kaikkine muutosehdotuksineen  
lähetetään kokouskutsun mukana.  

 
10. Vuosijuhlaedustajat 

Ei ollut tullut kutsuja.  



 
11. Muut esille tulevat asiat 

Joona Orpana ja Rosa Väisänen ovat järjestämässä IK:n ja  
Arkkitehtikillan hallituksille yhteistä virkistystä.  
Tätä varten täytettiin doodle virkistykselle sopivasta  
päivämäärästä.  
 
Lotta esitteli ideoita killan pikkujouluja varten.  
Tarkoituksena olisi esitellä kv-opiskelijoiden  
jouluperinteitä rennossa tunnelmassa. Tapahtuma olisi  
avoin kaikille kiltalaisille. Päivämääräehdotus  
pikkujouluja varten on ke 14.12.  
 
WSP on pyytänyt lupaa vuokrata killan pallomerta omiin  
pikkujouluihinsa. Sitä ollaan päätetty vuokrata vain  
AYY:n alaisille yhdistyksille, mutta päätettiin tehdä  
asiassa poikkeus sponsorin kohdalla. Jens varmistaa  
Kaapolta onko pallomeri vapaana ja vastaa sen mukaisesti  
WSP:lle. Hinta on sama kuin yhdistyksille vuokrattaessa.  

 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.  
 


