
Pöytäkirja 34/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 34/2016, 15.11.2016, klo 19.15  

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 19.16.  

 
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. 
Wähisbussit . 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Saana Rossi ja Petra  
Minkkinen. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Miestentien postiin oli tullut Tekniikka ja talous ja  
Arkkitehti-lehti. Ketolle ei ollut tullut postia.  

 
Miia: Viime viikolla oikoluin ja laitoin  
laitossopimuksen liitteineen eteenpäin laitosjohtajalle.  
Vaalikokouskutsu ilmestyi sähköposteihin, nettisivuille  



ja ilmoitustauluille. Pari tapaamista jäi harmillisesti  
väliin ärhäkän flunssan takia, mutta se alkaa nyt olla  
taltutettu. Toimintakertomuksen tekemistä tuli myös  
valmisteltua. Olen viestitellyt paljon Wähistirrejen  
kanssa. TPJ:ssa oli taas varsin hauskaa!  
 
Johanna: Polin appro meni oikein mukavasti ja eilen  
aukesi ilmo AA-vujuille, tosi hyvin jo ilmonneita, joten  
eiköhän niistäkin kunnon pirskeet saada! TPJ oli tosiaan  
kiva, olo on vaan nyt semi ei-levännyt.  
 
Oliver: TPJ ja sillis oli bestest! Pestikestit meni  
hyvin, paljon innostuneita kiltalaisia jee. :)  
Kiltisporukalla ideoitiin wähisluukkua. Pisu ja Jaakko  
jatkoivat Corbua viime viikolla. Etkö vielä tiedä mitä  
tekisit ensi vuonna? Keskiviikkona on Majasäätiön  
vaalikokous. ;)   
 
Petra: TPJ:n silliksen järkkääminen oli tosi hauskaa  
viikonloppuna. ISOraporttien DL on tänään. Muutamia  
uupuu vielä. Toimintakertomus ja testamenttikin pitäis  
tässä kirjotella. :D Perjantaina Suomi-exculle ja ensi  
viikolla on jo vaalit! Huomenna on Liskodisko!  
 
Sanni: AA-sitsit hyvällä mallilla, meillä on  
ruokavastuu. Nähdään huviksen kanssa torstaina. Polin  
Appro meni tosi hyvin, mutta TPV:n lemppari oli  
ehdottomasti perjantain juhla. Oli supersiistiä ja  
silliskin oli huikee. Sain flunssan mutta eiköhän tää  
tästä. 
 
Hannis: Viikonlopun TPJ oli mieletön. <3 Vaalihässäkkä  
ja loppuvuoden loppuunsaattaminen (testamentit,  
yhteenvedot yms. matskut vielä odottavat tuottamistaan)  
pitää kiireisenä kiltahommien suhteen, eilen pestikestit  
ja ens viikolla vaalihype ja itse kokous, iiks!  
Vaalihypelle haluaisin kehitellä jonkun rakenteen,  
yhtenä ideana nousi samankaltaisen tietokisapohjan  
käyttäminen kuin TamArk:n vieraillessa. Eilen myös  
intoilin pienimuotoisesta somekampanjasta, olisiko siinä  
idistä? Haluaisin pyrkiä nostamaan vähemmän näkyvät  
toimaripestit esille vielä ennen vaalikokousta. :)  
Tänään tuli myös mailia mulle ja Jensille Vividlyltä, ne  
tekee virtuaalireality hommia arkkitehdeille ja  
haluaisivat kuulla arkkarimielipiteitä.   
 



Emma: Wähiksen maksuasioissa riittää puuhaa, mutta olen  
saanut ihan hyvin lähetettyä sponssilaskuja. Tänään sain  
myös kirjanpidon lokakuun loppuun asti ajantasaiseksi.  
Pari karhukirjettä olen myös lähettänyt. Päivitän  
tilanteen myös driven budjettiseurantataulukkoon.  
Wähiskalenterin luukut alkavat olla ihan hyvin varailtu,  
vielä pari uupuu. Pestikestit sujuivat hyvin, mutta olen  
samaa mieltä Hanniksen kanssa, että joitain  
toimaripestejä voisi promota lisää. Vaalijännitys  
kasvaa... Ja TPJ oli superhauska!  

 
Saana: Paperi 3/2016 on painossa ja saapuu alkuviikosta,  
ja AO-lehti etenee. Se tulee maksamaan noin 2700 euroa.  
Sillispaperi toteutetaan nihilisti-tyyliin, mutta ehkä  
vähän keskivertonihilistiä tai ainakin Huutisia  
aistikkaammin. Infoähky oli hyvä ja silliksen  
paljubileet erityisesti! Vapaus lehdistä häämöttää!  
Wuhuu! Ootan Wähistä ihan superinnolla, kelatkaa alle  
kolme viikkoo siihen! Wat!? :’D Hehe oon innoissani kun  
laitoin just kaiken AO-lehden lopputyöstövastuun  
AD-tiimille eikä mun tarvii tehä yhtään kuvaa tai  
taittoa. >8D 
 
Lotta: KVTMK kokousti viime viikolla ja suunniteltiin  
museokierroksia ja laulukoetta jouluna lähteville. 9.12.  
on myös tulossa huikee eventti meidän järkkäämänä! Olin  
kotona vklp ja oli superihanan rentouttavaa. <3  
Perjantaina Stimu ja KVTMK-kasa siellä!  
 
Meeri: Vähän tyhjä olo TPV:n jälkeen, pitäis pikkuhiljaa  
palailla arkeen. Wähiskalenteria pitäisi myös ruveta  
kokoilemaan ja hoitaa urakalla pöytiksiä nettisivuille.  
VTMK järkkäilee kämppäkierrosta, saa nähdä mitä siitä  
seuraa. 
 
Suvi: TPJ oli upea, kiitos siitä! Olen ollut tässä  
flunssassa, mutta OPN-kokouksessa puhuttiin jo miten ja  
mitä puhua ensi vuonna tapahtuvista ja suunniteltavista  
jutuista seuraajille. OPN on tulossa kasailemaan  
Wähikseen ja oli wau-hämmennystä kun saivat kuulla  
Pressiksestä. :D Kandin 2. ja 3.vuosikurssien  
aikataulutus käytiin läpi tänään. Pe tulossa  
OneCampus-ryhmää, Väreen kotipesistä on tekeillä  
ehdotus. Kaikki kynnelle kykenevät to 17.11. WHAT'S  
GOING ON ARTSiin! Vuoden opettajalle on annettu vähän  
ääniä, kaikki äänestämään!  



 
Jaakko: Vastustuskyky taas kenkkuilee. Juhlasitsit meni  
supernappiin järjestelyiden puolesta. 10 warttia pidetty  
ja joukossa on ollu tosi kivoja ja hyödyllisiä!  
Haalariseikkailun päivä täytyy päättää, ja vähän  
viestitellä torstain juttuja kasaan. Toivotaan että  
apukäsiä löytyy. Talvipäivään ja taidejaksoon liittyen  
otin yhteyttä, sain ymmärrystä, mutten ilmeisesti  
tuloksia. Jos joku tietää hyvän kanditontun, niin oon  
kiinnostunut.  
 
SAKOT: 
Suvi: 16e, Petra: 6e, Oliver: 17e, Jens: 3e, Saana: 13e,  
Jaakko: 5e, Miia: 2e, Meeri: 2e, Johanna: 2e, Lotta: 7e  

 
6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin killan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi  
Mikko Latva-Käyrä.  
 

7. Wähisbussit 
Oliver ja Petra ovat kilpailuttaneet busseja Wähistä  
varten. Tähän mennessä tarjouspyyntöön vastanneet firmat  
ovat melko kalliita. Keskusteltiin tarvittavista  
bussikyydeistä ja todettiin, ettei esimerkiksi kyytiä  
cocktail-tilaisuuteen Otaniemestä tarvita ja juhlan  
osioiden välisiä kuljetuksia voidaan järjestää yhdellä  
tai kahdella bussilla, jotka ajavat edestakaisin  
juhlapaikkojen välillä. Logistiikkatiimi tekee uudet  
tarjouspyynnöt.  
 

8. Wanhojen jäärien tapaaminen 
Wanhat jäärät tulevat tapaamaan hallitusta tiistaina  
22.11. Ideoitiin tapaamisen sisältöä. Hankitaan  
kokoukseen tarjoiluita, kunhan selviää miten paljon  
jääriä pääsee paikalle. Ideoidaan jäärien kanssa  
Wähäjoulun 110-juhlavuotta, keskustellaan jäärien  
nykyisestä roolista, Majasäätiön velasta ja killan  
ansiomerkeistä sekä kunniajäsenyydestä. Päätettiin  
välttää kokouksen venymistä jakamalla jäärät ja hallitus  
pienryhmiin, jotka käsittelevät kutakin aihetta ensin 10  
min keskenään ja syntyneet ajatukset käydään läpi  
yhdessä ennen seuraavaan aiheeseen siirtymistä.  
 

9. Vuosijuhlaedustajat 
Lähetettiin koko hallitus Wähäjouluun. Yllätys!  

 



10. Muut esille tulevat asiat 
Pirkko on huhujen mukaan jäämässä eläkkeelle. Tämä  
täytyy vielä varmistaa, jotta Pirkkoa voidaan muistaa  
lahjalla. Päätetään, miten asian kanssa edetään  
kokouksen ulkopuolella.  

 
Killan pikkujoulut ovat 14.12. ja raadin  
virkistysbudjettia on edelleen paljon jäljellä. Sitä  
voitaisiin käyttää johonkin toimijoille tarkoitettuun  
aktiviteettiin ennen killan pikkujouluja. Hannis tekee  
kyselyn raadin Facebook-ryhmään, kunhan ollaan kerätty  
hallituksen kesken ehdotuksia virkistystä varten.  
 
Emma ehdotti voisiko kiltisvastaavien  
puurojuhla-tapahtuman yhdistää mustan läpilaulantaan.  
Todettiin idea hyväksi, Emma ehdottaa ideaa  
kiltisvastaaville.  
 
Petra tajusi, että Huutisten nimi tulee huutonaurusta.  
Emman mielestä se tarkoittaa huutolaattaa.  
 
Hannis kyseli, onko hallituksella kiinnostusta tulla  
keskustelemaan Vividlyn kanssa virtuaalimallintamisesta.  
Vastataan kyselyyn, ettei hallituksella tällä hetkellä  
ole aikaa tehdä yhteistyötä, mutta killan listalle voi  
lähettää infoa kiltalaisille.  
 
Oli hyvä tyttökokous.  
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.37.  

 


