
Pöytäkirja 36/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 36/2016, 29.11.2016, 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 saapui kohdassa 7. 
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 18.17.  

 
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 Hanna-Mari Ikonen ja  
Jaakko Viertiö.  

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut Arkkitehtiuutiset, Tekniikka ja  
talous -lehti sekä Tekniikan akateemisten jäsenlehti,  
Modulen, Kolehti ja Ahjo. Muutama lasku oli myös  
saapunut. 

 
Miia: Perjantaina vaalikokouksessa valittiin upea raati  
ensi vuodelle, ihanaa olla osa sitä. Nihilististä tuli  
eeppinen! Jossain ihmeen välissä olisi tarpeen alkaa  



paketoida tämän vuoden juttuja kasaan. Vaalikokouksen  
pöytäkirja on lähetetty ja kokouksessa valitusta  
raadista tehty juttu nettisivuille. Olen myös  
keskustellut Wähistirrejen kanssa juhlista erittäin  
aktiivisesti. 
 
Saana: Lehdet etenee, mutta Paperi ei ehdikään painon  
joulukiireiden takia sillikselle. Julkaistaan se  
virallisesti killan pikkujouluissa. AO-lehdestä tulee  
hieno! Siitä tuli vähän suppeampi, mikä alentaa hintaa  
aika reippaasti. :)  
 
Jens: Jee! 
 
Jaakko: Ei tuu tammifukseja. :’( Sain kuitenkin lapsen,  
hyvä Petra! Viikonloppuna hyvät setit pe-su! Nyt kaksi  
viikkoa koulua. Haalariseikkailu myös työn alla.  
Kokoustettiin tänään ensin fuksijäynästä (ebin) ja  
sitten kevään aikatauluista. Odotan kyllä super  
innoissani kaikkea mitä on tulossa. Ensi viikolla ei  
taideta kokoustaa vakioaikaan!  
 
Sanni: AA-sitsit meni tosi hyvin! Itsellä oli vaan aika  
huono olo torstaina… Vaalikokousta oli jännä seurata  
VK:n vujuilta käsin. Sunnuntaina oli kivaa. Koulu vähän  
ressaa. Tiistain olenkin etelässä.  
 
Petra: Yeah! Kippari17! Woopwoooopppp! Kiitos iskä!  
FTMK-chatissä spekuloidaan kovasti jo uutta majuria ja  
muutenkin keskustelu käy kuumana. Paljon on nyt Wähistä  
ja fuksijuttuja ja koulua, mutta hauskaa kun kohta alkaa  
loma. :) Spektaakkeli pitäisi tehdä. :o   
 
Emma: Huh, mikä viikko! Edelleen vähän epätodellinen olo  
vaalikokouksen jäljiltä, mutta oon kyllä niin  
fiiliksissä mitä enemmän pääsee uusien hommien kimppuun.  
On kyllä huippu porukka tulossa myös ensi vuodelle!  
Kunnon kiltahommamylly käynnissä, ihan parasta. :D Oispa  
motivaatiota tehdä koulua yhtä paljon (kirjoitin tämän  
selvästi ennen välikritiikkiä, nyt on taas parempi  
fiilis). Wähiksen parissa riittää puuhaa, mutta eilen  
sain (tähän mennessä) viimeisetkin sponssilaskut  
lähetettyä! Loput tän vuoden laskutettavat pitäisi saada  
ennen Wähistä lähetettyä. Ekat wähisosallistumismaksut  
on tullut. Muistakaa huomiseen mennessä vikat  
vujuedustusmaksut ja ilmoittakaa myös jos teidän  



sektorilla on jotain laskutettavaa, joka on unohtunut  
niin saan ennen vuodenvaihdetta lähetettyä puuttuvat. :)  
 
Johanna: AA-vujut meni tosiaan ilmeisesti ihan hyvin,  
täytyy vaan todeta että kerta elämässä kyseisiä  
kekkereitä riittää… Nyt kauheen haikee olo ja ei halua  
että vuosi loppuu, yhyy. :( Sunnuntai oli tosi hauska ja  
oli taas parasta päästä puuhailemaan tällä porukalla. :)  
Huomenna tavataankin Mariaa ja Hildaa ja kerrotaan vähän  
ensi vuodesta ja kohta on Wähis huii! :D  
 
Jens: Aikaisempi oli vain hämäystä. HAHAHA. Sovittiin  
Katan kanssa perehdytys 7.12. Mennään myös yhdessä  
tapaamaan ainakin Kylppärikeskusta, ehkä myös WSP.  
Torstaina Prahaan, Prahasta Wähiksen kokkareille. Sain  
tänään myös kuulla Katalta, että Tikkurilaa saattaisi  
kiinnostaa Foundation-yhteistyö.  
 
Meeri: Onpas tosi hassu olo näin vaalien jälkeen… Otson  
perehdytys on toistaiseksi sovittu ensi viikolle,  
sovitaan tarkemmin kun nähdään to. Arkistointipuuhaa ja  
huomenna Slush (!) tiedossa.  
 
Hannis: Vuoden loppuminen konkretisoitui perjantaina  
vaalikokouksessa, ihan huippu raati tuli valittua!  
Edessä vuoden paketointia killan ja koulun suhteen ja  
Wähis tulee nopeammin kuin ehtii edes ajatella, hui!  
Heti kun selvitään wähiksestä niin otetaan Lotan kanssa  
työn alle killan pikkujoulut. Ilmassa lievää  
jääräilyoloa, hirmuinen hinku olla parhaani mukaan  
auttamassa uusia toimijoita jännän äärelle.  
 
Oliver: Mitäs kaikkee. Vaalikokous, VPJ WOOT,  
Pikkujalluissa oli tosi hauskaa. Majan keittiö vaikuttaa  
valmistuvan, sen pitäisi olla valmis vuoden loppuun  
mennessä. Maatiiliterassia Majalle on aloiteltu,  
kiltiksen naulakko on tekeillä ja kiltisvastaavien  
luukku aukeaa sunnuntaina. Perehdytykset on sovittu.  
Wähislogistiikka! Kiltis-TTER, kiltisbudu.  
 
Suvi: AA-sitsit oli kivat. YTHS-tapaaminen oli loistava,  
mukana myös muita ARTS:n opiskelijoita. Hyviä  
keskusteluja. Laitoin YTHS-tutkimuksen tekijöille kanssa  
tiedot Nopean kandikyselyn kuormittavuus-osiosta, ja  
tiivistelmää, mitä ollaan puhuttu hyvinvoinnista esim.  
kevään hyvinvointitapahtumassa. Tänään näin Aaroa, jee  



ens vuodelle hyvä hallitus! Hanskojen tippuminen alkaa  
jo tuntua. :,( Eei, vielä on kokouksia jäljellä. :)  
 
Lotta: Moi. YTHS tapaaminen Suvin kaa oli hyvin  
puhdistava ja mielenkiintoinen. Jännä vaalikokous, vuhuu  
oon puutarhuri. Jea. Ja pepe. Ja yhestä KVsta tuli  
toimari! <3 <3 <3 KvTMK:lla oli myös kämppäkierros.  
Kaikkee muutakin jännää tässä. Dediksiä iiik.  
 
SAKOT: Sakot on nollattu, eikä vielä tullut uusia.  
 

6. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin killan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Ran  
Ji, Matti Jänkälä ja Siiri Könönen.  

 
7. Laina Wähäjoulun järjestämiseen 

Wähätoimikunta joutuu tekemään isoja hankintoja omalla  
rahalla ennen Wähäjoulua, eikä jo myönnetty laina riitä  
kattamaan menoja.  
Päätös: Myönnettiin 1000 euroa lisää lainaa  
wähätirehtööri Anna Markkulalle Wähäjoulun hankintoihin  
liitteenä olevan velkakirjan mukaisesti. Laina korvataan  
Wähäjoulun kulukorvaushakemuksilla. Jos kuluja ei synny  
lainan vertaa, maksetaan loput killalle takaisin rahana.  
Velka erääntyy 15.12.  
Käytiin myös läpi Wähäjoulun päivitetty budjetti.  
 

8. Projektirahahakemukset 
Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö hakee 1400 euroa  
projektirahaa Majan keittiökoneisiin ja #swagswagnamnam  
hakee 100 euroa projektirahaa esiintymisasuihin.  
Projektiraha on edelleen käyttämättä ja päätettiin  
myöntää se kokonaan tässä vaiheessa vuotta.  
Projektirahaa hakeneet perustelivat tarvettaan rahalle  
seuraavasti. Swägit saavat esiintymispalkkion kustakin  
esiintymisestään, mutta haluaisivat käyttää nämä rahat  
tanssijoiden virkistykseen ja hakevat siksi tukea  
Wähäjoulun esiintymisasuihin, joita käytettäisiin myös  
myöhemmin. Majalle on tulossa uudet kodinkoneet, joiden  
kustannuksia ja asennusta projektiraha tukisi, osa  
hankinnoista maksettaisiin Majasäätiön budjetista.  
Äänestettiin projektirahan jakamisesta seuraavin  
vaihtoehdoin: 1.Myönnetään raha hakemusten perusteella  
(0 ääntä) 2.Myönnetään 1400 euroa Majalle (0 ääntä)  
3.Myönnetään 1500e Majalle (6 ääntä) 4.Tyhjä (2 ääntä)  
Äänestäjiä 8 henkilöä, jäävejä 4 henkilöä.  



Päätös: Myönnettiin 1500 euron projektiraha Majasäätiön  
kodinkonehankintoihin.  
 

9. AO-lehden sponsoritulot 
AO-lehteen ei ole saatu tarvittavaa määrää  
sponsorituloja, mutta Suomi-ekskulta jäi sponsorituloja  
yli. Yrityssuhdevastaava esitteli tarkemmat luvut.  
Päätös: Käytetään Suomi-ekskun sponsoritulot AO-lehden  
painokustannuksiin.  
 

10. MAD:n ohjelmistokerho 
Yrityssuhdevastaava esitteli ideaa MAD:n  
ohjelmistokerhosta. Jens tapasi Pekka Eskelisen, joka  
ehdotti M.A.D:n mahdollisuutta rakentaa killan kanssa  
ohjelmistokerhoa, jonka opiskelija-ohjaajat M.A.D  
kouluttaisi vuosittain. Koulutetut ohjaajat pystyisivät  
vastedes ohjaamaan muita opiskelijoita, jotka oppisivat  
näin käyttämään ohjelmia. Keskusteltiin ehdotuksesta.  
Pohdittiin muun muassa, miten todennäköistä on löytää  
henkilöt, jotka haluaisivat vetää kerhoa ilman  
korvausta. Lisäksi todettiin, että killan tavoitteena on  
ollut saada laitosta parantamaan IT-opetusta, ja  
ohjelmistokerhon kaltainen systeemi vesittäisi  
saavutettuja parannuksia. Kerho-ajatus voisi toimia,  
mikäli lafka saataisiin mukaan esimerkiksi maksamaan  
palkkaa ohjaajille. Mietittiin myös, voisiko  
yhteydenpidon siirtää killalta laitokselle. Kilta  
vaikuttaa tässä vaiheessa turhalta välikädeltä. Jens  
vastaa M.A.D:lle kokouksessa heränneiden ajatusten  
pohjalta. 

 
11. Muut esille tulevat asiat 

Emma muistutti hallituslaisia hakemaan kulukorvauksia ja  
ilmoittamaan puuttuvista laskutettavista.  
 
Sovittiin hallituksen kokous ensi viikolle to 8.12. klo  
15. 
 
Wähispäivä lähestyy! Klo 16 alkavat juhlien kokkarit ja  
hallituksen pitäisi olla paikalla kolmelta. Lähdetään  
sinne klo 14.30 tilataksilla, jonka Oliver tilaa.  
Muistetaan juoda vettä, hankkia nauhat sekä ottaa  
pinssit mukaan.  

 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.  



 


