
Pöytäkirja 37/2016 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  

Hallituksen kokous 37/2016, 08.12.2016, klo 15.00  

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 15.02.  

 
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 Sanni Ruikka ja Emma  
Savela. 

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut Fuusio70-kutsu, onnittelukirje  
KY:ltä, Tekniikka ja talous, Aino, Tulevaisuuden  
yritykset -lehti ja Wähiksen sponsorikynälasku.  

 
Miia: Wähäjoulu, te ja tämä kilta. <3 Eilen oli  
viimeinen dekaaninlounas, jossa käytiin läpi TOKYO:n  
kaavailemaa korkeakoulusopimusta sekä ARTS:n strategian  
implementointia.  



 
Johanna: Oli kyl mieletön Wähis. Tänään Tempauksen  
kaato. Sori mulla ei nyt ole mitään hirveen fiksua  
sanottavaa, sanotaan vaikka sitten, että elämä on  
ihmisen parasta aikaa.  
 
Emma: Huh, Wähis. <3 Kaksi päivää tuntuu viikon  
onnellisuuden sumulta ja samalla se meni niin  
nopeasti..snif. Mutta kaikkea kivaa edessäpäin vielä!  
Ensi vuosi alkaa konkretisoitua, eilen käytiin  
dekaanilounaalla Aaron kanssa kuulostelemassa. Myös ensi  
vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen doodle on  
lähtenyt. Whihii, jännää! Myös Wähiksen jälkipyykki  
raha-asioiden osalta on meneillään.  
 
Hannis: Wähis. <3<3<3<3<3 Aloitettiin suunnittelemaan  
killan pikkujouluja Lotan kanssa ja ehdotankin sitä  
meta-asiaksi, apukädet olisi tarpeeseen itse  
pikkujoulupäivänä. :) Olen aika innoissani niistä,  
ainakin muutama kv-opiskelija on tekemässä jotain omia  
perinneruokiaan sinne, jee! Ja melkein ehti iskeä jo  
haikeus kunnes tajusin, että pääsee suunnittelemaan  
raadinvaihtoa tälle porukalla, ai että! Tein myös  
poimintoja kiltakyselystä.  
 
Oliver: Wähis. <3 Paljon muuta en sitten olekaan ehtinyt  
tehdä. Koulu seuraavaksi, sitten Maja.   
 
Petra: On ollu niin huikeeta! Kaikki on ollu huikeeta!  
Vähän sama, kun Oliverilla. Ei vaan kerkee… Priorisointi  
viime aikoina on ollu mulla vissiin kyseenalaista (ihan  
napissa), kun on vaan jääny kaikki koulu. Vielä vika  
rutistus! 
 
Suvi: Wähäjoulu oli paras koskaan. <3 Wueeehii.  
Dekaaninlounas oli eilen, jossa käsiteltiin Miian  
mainitsemia asioita. OPN kokousti myös vikaa kertaa.  
Illalla oli opintoasiain sitsit, joilla puolet  
osallistujista oli Aallon henkilökuntaa. Se oli paras ja  
jännittävin kokous, jossa on vuoden aikana tullut  
käytyä. :) Ja ensi vuodeksi  pääsin opintoneuvoston  
puhikseksi! OPN:ssä jatkuu siis. Mahtava fiilis.  
Hallopedeistä lähetetään lausunto. OneCampus on  
huomenna, ja opintosihteerin perehdytys. TSAK:n vika  
kokous myös ensi viikolla.   
 



Jaakko: Koulua ja Wähistä. Fuksit pääosin tuntuvat  
viihtyneen hyvin Wähishommissa, mikä oli huippua kuulla!  
Haalarit saapuivat, ja ensi viikolla järkätään vuoden  
vikana fuksitapahtumana Haalariseikkailu. Harmiksi  
roperin kritiikkipäivä muuttui alustavasta. Toivotaan,  
että saadaan kaikki loistoideat toteutumaan ja paljon  
jengiä mukaan! Hyvä pöhinä päällä.  
 
Sanni: Wähis oli huikea, oli ihan mahtava alkuviikko!  
Perehdytettiin viime viikolla Hilda ja Maria.  
Sunnuntaina on huviksen pikkujoulut. Tänään kilahtaa  
osalle kivat sähköpostit. ;) Pääsin hissan  
opiskelija-assariksi!  
 
Lotta: Wähis jeeeeeeeeeeeee ja euforia. Huomenna on  
KVTMK:n Mayday simulator.  
 
Meeri: Wähis oli ihana, nyt sitten koulua vauhdilla.  
Otson perehdytys sovittiin ensi viikolle.  
 
Jens: Olen niin gonahtanut, etten kirjoittanut  
kuulumisia. Wähis meni hyvin, perehdytys meni hyvin.  
Yritin soittaa sponsseille haalarigaalasta, mutta en  
saanut vastausta.  
 

6. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin killan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi  
Antti Lappalainen, Matias Mäenpää, Pia-Sofia Pokkinen,  
Liisa Ryynänen, Kiira Piiroinen ja Ella Kaira.  

 
7. Lausunto hallinnon opiskelijaedustajista 

Erityisasemayhdistyksenä killalla on oikeus antaa  
lausunto korkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien  
valinnassa. Käytiin läpi AYY:ltä saatu lista hakijoista  
ja tehtiin seuraava ehdotus edustajista:   
 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen  
komitea (4+4) 
Varsinainen: Aaro Timonen  

Vara: Heidi Kivistö  
Varsinainen: Jens Regårdh  

Vara: Ilmo Kapanen  
Varsinainen: Suvi Vendelin  

Vara: Svenja Linder  
  
Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä (3+3)  



Varsinainen: Olga Juutistenaho  
Vara: Eetu Mykkänen  

Varsinainen: Aaro Timonen  
Vara: Otso Huhtala  

Varsinainen: Svenja Lindner  
Vara: Jens Regårdh  

  
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen  
johtoryhmä (2+2)  
TOKYO: Mikko Latva-Käyrä  
TOKYO: Elina Kuutti  
Varsinainen: Suvi Vendelin  

Vara: Saana Rossi  
 
Aalto-yliopiston akateeminen komitea  
Varsinainen: Suvi Vendelin  
 
Suvi laittaa lausunnon eteenpäin AYY:lle.  

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Muistutettiin, että toimintakertomusten dl on ensi  
viikon torstaina 15.12.  

 
Jokainen vanha hallituslainen huolehtii, että oman  
sektorin toimihenkilöt perehdyttävät seuraajansa.  
 
Ennen killan pikkujouluja järjestetään killan  
toimijoille kiitoshetki, jonka järjestelyt hallitus  
hoitaa. Jaettiin paikalle pääsevät kauppa- ja  
valmistelutiimeihin. Pikkujouluissa julkaistaan vuoden  
viimeinen Paperi, tutustutaan eri maiden  
jouluperinteisiin, tehdään tilaan kuvakooste killan  
kuluneesta vuodesta ja kuljetetaan pallomeri paikalle  
mahdollisuuksien mukaan. Tapahtuman budjetti saadaan  
KV-sektorin budjetista.  
 
Keskusteltiin viimeisen ehtoollisen ruokavaihtoehdoista  
ja todettiin, että tilataan menu, josta jää jokaiselle  
vähän omaa maksettavaa. Hannis hoitaa Umeshun  
kontaktoinnin ja ilmoittaa halutut menut sekä allergiat.  
 
Sovittiin ensi viikon kokousajaksi to 15.12. klo 17  
Helsingin keskustassa.  

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39.  



 


