
Pöytäkirja 35/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 35/2016, 23.11.2016, klo 08.00  

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 poistui kohdassa 11. 
Fuksikapteeni 2016-2017 Jaakko Viertiö poistui kohdassa 11. 
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 08.01.  

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
muutoksin: lisättiin kohta  7. Ansiomerkin saajat. 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Petra Minkkinen ja  
Oliver Kärki. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut taas Tekniikka ja talous -lehti sekä  
laskuja. 

 
Miia: Viikon aikana on tullut katsottua läpi  
kiltakyselyn tuloksia, valmisteltua toimintasuunnitelman  
kirjoittamista ja kirjoitettua testamenttia. Selvitin  
Wähiksen laina-asiaa toiminnantarkastaja-Pipsan kanssa  



ja teemme lainasta virallisen velkakirjan.  
Laitossopimuksen tiimoilta sai hätyytellä Heikkistä ihan  
kunnolla, mutta se meni lopulta sellaisenaan läpi ja  
laitokselta tulee ensi vuonna reilusti enemmän  
rahallista tukea killalle kuin tänä vuonna! Sopimus  
allekirjoitettiin tiistaina laitoskahveilla, joilla oli  
jälleen hienosti porukkaa. Joku vanhempi  
jatko-opiskelija kävi myös kyselemässä killan  
toiminnasta ja kertomassa vanhoista perinteistä.  
Wanhojen jäärien tapaaminen oli super ja saimme  
arvokkaita ajatuksia wanhojen jäärien toiminnasta,  
ansiomerkeistä ja kunniajäsenyydestä sekä Majan velasta.  
 
Jaakko: Flunssa voitettu, kipparinwartteja, hyviä  
keskusteluja, urailta oli menestys, lisää sellaisia,  
haalariseikkailu on tulossa, fuksit pitäisi saada  
liittymään jäseniksi, kandissa ja muissa koulujutuissa  
vähän hoppua. 
 
Emma: Superinspiroiva tapaaminen wanhojen jäärien  
kanssa! Siistiä saada kuulla sitä tietämystä ja  
näkemystä, mitä vanhoilla toimijoilla on. Tätä lisää!  
Lisäksi sain välitilinpäätöksen (vihdoin) täysin loppuun  
asti ja Pipsalle tarkastukseen. Laitossopimuksen loput  
laskut pitäisi lähettää ja pari Wähis-sponssia. Mutta  
ihan hyvä tilanne niiden suhteen. TODO:lla myös  
Suomi-ekskun sponssit. Loppuviikosta sain myös  
Wähiskalenterin luukut kerättyä kokoon, kohta nekin  
julkaistaan! Jee, vaalihype ja wähishype!  
 
Lotta: Viikon aikana olen kirjoitellut testamenttia ja  
maanantaina näin Rosan, joka oli löytäny kaksi vanhaa  
testamenttia. Perustettiin myös kaikkien aikojen  
FLC-ryhmä. Kopioin testamentit ja vien arkistoon  
talteen. :) AS-vujut oli vklp ja KvTMK kasailua.  
Wanhojen jäärien miitti oli tosi kiva ja inspiroiva!  
Haalariseikkailua ideoitiin vähän lisää. Tänään  
AA-sitsit hurraa! Testamenttia tehdessä tuli  
arkistointia koskeva kehitysidea mieleen: voitaisiin  
tietyn ajan välein tallentaa killan driven tiedostot  
muistitikulle ja säilyttää tikkua esimerkiksi raadin  
kopissa sen varalta, että tiedostoja katoaa.  
 
Oliver: Varasin Umeshun. Sovitaan tilaus pian! Hain  
VPJ:ksi (apinapiilottaasilmät-emoji). Musta tuli myös  



Majan VPJ (kts. ilmeeni ylempää). Vaalihypessä oli  
hauskaa ja jäärätapaaminen oli ihana ja inspiroiva.   
 
Johanna: AA-sitsit huomenna apuaaaaa! Kivat koristeet on  
tulossa ja muutenkin huominen tulee olemaan aikas jees.  
Vähän pelottaa ja surettaa koska VIKAT sitsit  
noooooooooo! Sniff. Rip. Testamenttia ollaan väsäilty  
jeejee. 
 
Jens: Suomi-eksku oli succé, vaikka osa ekskuporukkaa  
joutuikin viettämään yönsä hostellin lattialla.  
Suomi-ekskusta jäi myös ylijäämäbudjettia, kiitos  
Tuomaksen edullisten arkkitehtuurikohteiden, joten  
ehdotan että käytämme osan ylijäämästä AO-lehden kulujen  
kattamiseen, sillä kaikki yrityssuhdesektorin energia ja  
aika on mennyt aika pitkälti ekskuun ja Wähikseen.  
Mainoksia on kuitenkin tullut aika hyvin, ja laskin että  
lehti pitäisi olla katettu jos budjetoimme Suomi-ekskun  
ylijäämät siihen (olettaen että TEK-osallistuu lehteen).  
 
Sovittiin ekskulla, että Weberiltä tullaan pitämään  
Isoverin ja Weberin haalariesittely haalariseikkailussa  
13.12. 
 
Odotan puhelua AlumniNetiltä, jotka voisivat myös olla  
mahdollinen AO-lehden sponssi, ja ellei muuta, voidaan  
jutella siitä miten AlumniNet voisi osallistua killan  
tulevaan alumnitoimintaan.  
 
M.A.D. on suunnitellut uutta ohjelmistokerhokonseptia,  
jota haluavat ottaa käyttöön eri arkkitehtikiltojen  
kanssa. Käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
Raadinvaihto M.A.D.lla onnistuu, mutta M.A.D. pitäisi  
mielellään myös jotain seminaarityylistä tapahtumaa  
vierailun yhteydessä, joten kysymys kuuluu olisiko  
parempi järjestää erillinen eksku M.A.D.lle tammikuussa.  
(Tämä voisi olla Ekskumestarille pehmeä alku, kun  
pääsisi järkkäämään osin jo valmisteltua ekskua.)  
 
Tänään pitäisi mennä tapaamaan sitä Startupia joka oli  
yhteydessä minuun ja Hannikseen, mutta minä en ainakaan  
ole kuullut kyseisiltä henkilöiltä mitään sen jälkeen  
kun ehdotin että tapaisimme tänään 15.30. Onko  
Hannikselle tullut mitään viestejä?  
 



Wanhojen jäärien tapaaminen oli antoisaa. Odotan innolla  
erityisesti uuden kakkaisen ansiomerkin muodonantoa sekä  
Majan uutta homeaittaa.  
 
Sanni: Juuh apua vikat sitsit tänään. Viimeisin viikko  
on kulunut AA-huumassa ja järkkäilyssä. Vähän pelottaa,  
mutta superhauskaa tulossa. Vielä pitää viimeistellä  
testamenttia ja ainakin yhdet kiltakahvit tulossa vielä.  
Järkätään Hildan kanssa myös huvikselle pikkujoulut. Ai  
oho ja vaalikokous on tällä viikolla! Ja VK:n vujut ja  
nihilisti huhuh.  
 
Hannis: Eilen kokoustettiin A-KANDI työryhmän kanssa 3.  
vsk aikataulutuksesta sekä suunnittelukurssien  
yhteisestä analyysikurssista. Kevään suunnittelukurssit  
kestävät yhden periodin, ja niitä pohjustetaan syksyn  
lopussa järjestettävällä analyysikurssilla. Keväälle  
aikataulutetaan myös kandin tekeminen. Kandi on  
aikataulutettu kestämään kolme periodia, joista  
viimeinen on varattu viimeistelylle ja Space-ekskulle,  
ja suunnitelmissa on tarjota ohjausta opiskelijoille  
joka viikko. Syksylle on varattu aikaa tehdä  
sivuainetta, mutta laitoksen aikataulutuksen pohja on,  
että sivuainetta tehdään siten, ettei pääainekurssien  
tekeminen keskeydy missään vaiheessa kandiopintoja.  
Vaaliaiheiset kiltapäiväkerhot on menneet oikein  
mukavasti, hyvää pöhinää vaalien ympärillä. Prodekolta  
saatu myös äänestysjärjestelmä. Kandin loppukiri edessä,  
hommaa riittää.   
 
Suvi: Eilen laitoskahvit menivät hyvin, tosin kakkua  
tuli syötyä liikaa. Mitä mieltä olitte informatiivisestä  
konseptista? Vuoden ope on tiedossa. ;) Laitoksen  
koulutusryhmässä esiteltiin suunnitteilla olevaa  
Kaupunkiakatemian omaa maisteriohjelmaa, kerätään siitä  
ensi viikolle opiskelijakommentit. Perjantaina  
oneCampuksessa esiteltiin selventävästi ARTS:n  
muuttovaiheita kohti Otaniemeä. Testamentti. Tulevaa  
perjantaita ja tulevaa hallitusta jännittäessä. Whuhuup!  
Ja tänään illalla "antakaa heidän syödä kakkua".  
 

Meeri: Hyvää kuuluu. Testamentti on vielä vähän kesken,  
pitää jatkaa se loppuun. Koulua ja pari juttua Paperiin  
pitäisi myös tehdä. Perjantaina VK:n vujut, jee.  
 



Petra: Tänään pitkästä aikaa sitseille. Enemmän kylläkin  
jännitän vielä perjantaita, grrr... ITMK-chatissa  
vaalihype on kyllä räjähtänyt totaalisesti ja  
spekulointi ensi vuoden naisvallasta uudessa FTMK:ssa on  
hyvin laajaa ja kylvää pelkoa ympärilleen.  
  
SAKOT: 
Suvi: 17e, Petra: 7e, Oliver: 17e, Jens: 3e, Saana: 14e,  
Jaakko: 5e, Miia: 2e, Meeri: 3e, Johanna: 2e, Lotta: 7e  

 
 

6. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin killan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi  
Liina Lindberg, Jori Uusitalo, Erika Kukkonen, Meetu  
(Anna) Mäkelä, Hilja Leman, Henrik Ilvesmäki, Jakke  
Mäki-Hollanti ja Markus Holste.  

 
7. Ansiomerkin saajat 

Hyväksyttiin ansiomerkkitoimikunnan esitys ansiomerkin  

saajista. 

 

8. Laina Wähäjoulun järjestämiseen 

Wähätoimikunta joutuu tekemään isoja hankintoja omalla  

rahalla ennen Wähäjoulua.  

 

Päätös: Myönnettiin 2500 euroa lainaa wähätirehtööri  

Anna Markkulalle Wähäjoulun hankintoihin liitteenä  

olevan velkakirjan mukaisesti. Laina korvataan  

kulukorvaushakemuksilla. Jos kuluja ei synny lainan  

vertaa, maksetaan loput killalle takaisin rahana. Velka  

erääntyy 15.12.2016.  

 

9. Vanha <3 uusi hallitus 
Suunniteltiin vanhan ja uuden hallituksen tapaamista.  
Käytiin viime vuoden tapaamisessa käytetty pohja läpi.  
Hannis ehdotti tapaamisen jakamista kahteen osaan, mutta  
todettiin, ettei asioiden läpikäymisestä tule liian  
raskas, jos info käsitellään kevyesti esitellen.  
Tärkeintä olisi, että uusi hallitus saa yleiskuvan  
vuoden kulusta ja hallituksessa toimimisesta. Tämän ja  
ensi vuoden puheenjohtajat käyvät keskenään ohjelman  
tarkemmin läpi ja sopivat, kuka juontaa tapaamisen.  
Aloitetaan klo 18 torstaina 1.12.  



 
10. Vuosijuhlaedustajat 

Kaikkiin loppuvuoden juhliin on valittu edustajat.  
 

11. Muut esille tulevat asiat 
Kerrattiin vaalikokouksen järjestelyt, sovittiin ketkä  
kaikki ottavat tietokoneet mukaan äänestystä varten ja  
käytiin läpi kauppatiimin budjetti ja ostoslista.  
Testataan ennen kokousta kaiutinten toimiminen.  
Puheenjohtaja pitää huolta tiukan aikataulun  
säilymisestä kelloihmisen avustuksella, jotta kokous  
pysyisi kohtuullisen pituisena. Valintajärjestystä ei  
kirjata esityslistaan etukäteen, mutta esitetään  
kokouksessa valittaviksi ensin hallituspestit, joihin on  
useampi hakija. Sovittiin, että vaikka pestiin olisi  
vain yksi hakija, saa tälle esittää kysymyksiä ja  
IE-hakijoilla on yhteensä kaksi minuuttia aikaa puhua.  
Keskusteltiin kysymysten esittämisestä Presemon kautta,  
mutta todettiin, että järjestely ei todennäköisesti  
jouduta kokouksen kulkua ja luovuttiin ajatuksesta.  

 
Hallituksen Nihilisti-päivä on su 27.11. klo 12.  
Sovittiin, että aloitetaan Nihilistin tekeminen Miian  
luona brunssilla, jonne Miia lupasi hoitaa tarjoiluiden  
hankkimisen. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.14.  

 


