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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 17.07.  

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  
muutoksin: lisättiin kohta 6. Lausunto sivuaineisiin 
liittyen . 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jens Regårdh ja  
Jaakko Viertiö.  

 
5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut lukuisia kiltalehtiä sekä  
joulutervehdykset Koneinsinöörikillalta, Athenelta,  
Sähköinsinöörikillalta, TamArkilta ja  
Maanmittarikillalta.  

 



Sanni: Onks nää oikeesti vikat kuulumiset, nyyyh. :(  
Viimeisen viikon oon tehnyt paljon koulua ja  
joulujuttuja. Sunnuntaina pidettiin huvikselle  
pikkujoulut ja hengattiin vikaa kertaa porukalla.  
Eiliset killan pikkujoulut oli tosi kivat, se tunnelma  
oli niin ihana! Jee ja tänään Umeshu. <3  
 
Jaakko: Kaikki vaan herkistelee täällä. Kohta  
namiruokaa! Pitkä viikko takana, mutta nyt on myös  
koulujutut pitkälti! Lauantaina kävin kuuntelemassa  
Wähiksen purkua ja jotain ehkä tarttui mukaan. Tiistaina  
sykittiin haalariseikkailu maaliin, ja tuli paljon  
ihanaa kiitosta osallistujilta. <3 Eilen pikkujoulut oli  
huikea lopetus tapahtumavuodelle, tästä on hyvä jatkaa  
kevääseen. Jo nyt hullu hype päällä siitä, tulee ebin.  
Ollaan kokousteltu kevään isoista tapahtumista ja  
arvottu tiloja. Siinä vähän vielä työmaata. Jotain  
kivoja uusia juttuja näköpiirissä keväälle. Kohta loma!  
 
Emma: Sniff, viimeinen kokous! Onpa ollut mahtava vuosi.  
<3 Ja niin tulee ensi vuodestakin! Tälle vuodelle  
riittää vielä hommaa, mutta onneksi ne on suurimmilta  
osin vaan kaikkea sika kivaa! Wähiksen rahahommat alkaa  
olla selvillä ja ihan hirveästi ei ole maksamattomia  
enää, hurraa! Loput laskutettavat täytyis vielä hoitaa  
tässä muutaman päivän sisään, niin saadaan ehkä rahat  
tämän vuoden puolella. Huomenna ihana perehdytysten  
täyteinen päivä, jonka välissä vähän virkistystäkin.  
Jee! 
 
Suvi: <3<3 Mikä vuosi takana! Woou. Viimeisiä juttuja  
kopo-puolella tehdään. Hallopedhallopedhalloped.  
OneCampus-tapaamisessa viime pe Santeri esitteli  
opiskelijoiden ehdotuksen kotipesien sijoittumisesta  
Väreeseen, ja puhuttiin mikä on Otakaari 1X:n  
tulevaisuus. TSAK:n kokouksessa ti puhuttiin alkavan  
siirtohaun aikataulusta, workshop-viikon siirtymisestä  
periodin loppuun (jee) ja kv-opiskelijoiden  
stipendeistä. Koulutusryhmän kokous tänään toi pöydälle  
sivuaineopiskelun haasteen aikataulutuksessa, johon  
meidän olisi kiireellistä ja hyödyllistä antaa killan  
lausunto. Kova kokous. Jee kopoilua vikan kokouksen  
kunniaksi! :) Ihanat killan pikkujoulut olivat eilen,  
kurkattiin myös Emman kanssa TOKYO:n pikkujouluja heidän  
uudessa Otaniemen tilassa. Skotlanti odottaa  
viikonloppuna.   



 
Hannis: Olipa kivaa eilen killan pikkujouluissa, kiitos  
kaikille järkkäilyavusta! Tuli hirmuinen hinku  
suunnitella raadinvaihtoa, jee! Ja joululoma tulee  
kohta, ihanaa.  
 
Miia: Aika kaikkensa antanut olo, haikea, onnellinen ja  
kiitollinen. Tämän vuoden paketointia ja raadinvaihdon  
suunnittelua luvassa. Ja sitten loma. Aion nukkua. Ja  
nähdä unia ihanasta kiltavuodesta. <3  
 
Oliver: Elämäni paras vuosi, kiitos ihanat pallerot. <3  
On ollut Wähiksen purkua, tekniikan roudaamista, paljon  
koulua, haalariseikkailua ja killan pikkujoulut! Kiltis  
on räjähtänyt, mutta Maisa sanoi hoitavansa ja sit  
pitäis siivota se. Huomenna perehdytykset ja SIK:n  
glögit. Tulevalla viikolla tehdään Majan keittiötä ja  
ehkä kiltikselläkin jotain. Tulkaa Majalle UV:na. :)   
 
Meeri: Viimeinen kokous, nostalgia ja haikeus iskee…  
Eilen oli tosi kiva päästä auttelemaan pikkujouluissa.  
Sihteeri-tiedottajan perehdytys meni hyvin,  
nettisivuvastaavat pitäisi jonkun perehdyttää.  
 
Saana: Kiitos tästä vuodesta, on ollut ihanaa. <3  
Viimeinen Paperi tuli eilen ja AO-lehti tulee  
toivottavasti huomenna, joten my work here is done!  
Ellen on perehdytetty ja käytetty VTMK:n pikkujouluissa.  
Ja mä valmistun huomenna kandiksi!  
 
Jens: Pikkujoulut ja haalariseikkailu olivat todella  
hauskat. Käytiin Katan kanssa Kylpyhuonekeskuksessa  
juttelemassa. 
 
Petra: Kaikki aika on mennyt kouluun… Haalariseikkailu  
sai hyvää palautetta fukseilta. Loman aikana pitää saada  
joitain asioita hoidettua.  
 
Lotta: Haalariseikkailun kanssa tuli vähän kiire, mutta  
meni hyvin kuitenkin. Vaihtareilla oli kiireitä, joten  
moni ei päässyt kiertelemään, mikä oli harmi. Jaoin  
heille tänään monet haalarit. Tammikuussa tulee viisi  
uutta vaihtaria. Matti on tosi innoissaan ja järkätään  
saunailta niin uusille tulokkaille kuin vanhoille  
vaihtareille. 
 



 
6. Lausunto sivuaineisiin liittyen 

Laitoksen koulutusryhmän kokouksessa käsiteltiin  
a-kandiryhmän esitystä kandiohjelman  
aikataulutusmallista. ARTS:n puolelta on tullut esitys,  
että kaikki ARTS:n opiskelijat suorittaisivat  
sivuaineensa 3. kandivuoden syksyllä, jolloin tarjolla  
ei olisi pääaineen kursseja. Keskusteltiin ehdotuksesta.  
Kyseenalaistettiin muutoksen tuomia etuja verrattuna sen  
rajoittavuuteen esimerkiksi sivuaineen valitsemisessa.  
Arkkitehtuurin laitos ja muut korkeakoulut tai Helsingin  
yliopisto eivät noudata samaa aikataulua tai tarjoa ja  
mitoita kursseja kohdistetusti puolelle vuodelle, joten  
malli tuskin toimisi järkevästi. Sen lisäksi, että  
sivuainemahdollisuudet kapenisivat, myös muiden  
korkeakoulujen opiskelijoiden sivuainevalinnat ARTS:sta  
vaikeutuisivat. Ehdotus ei siis ratkaise olemassa olevia  
ongelmia, vaan kaikki kurssit tulisi olla järjestetty  
suunnilleen samaan aikaan vuodesta toiseen, jotta  
opintoja pystyttäisiin suunnittelemaan kandin alusta  
asti. Suvi kerää loput kokouksessa esille tulleet  
kommentit, tekee niistä tiivistelmän ja lähettää sen  
eteenpäin. 

 
7. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin hakemusten perusteella killan uusiksi  
varsinaisiksi jäseniksi Töniste Tuuli, Klemola Lauri  
August, Ylimommo Anja-Kaisa, Poptani Sarita, Lahtinen  
Mia Sofia, Aarnio Reetta, Riippi Kaisa, Kankkunen Inkeri  
ja Karkulahti Iines.  
 

8. Väreen tilanne 
Katsaus Väreen tämän hetken tilanteeseen ja tulevaan  
muuttoon. Opintovastaava esitteli. Opiskelijoilta on  
pyydetty kommenttia kampuksen tilaohjelmaan. Kaikille  
opintoaloille on varattu uudessa rakennuksessa  
viitteelliset tilat, jotka ovat kuitenkin kaikkien  
vapaassa käytössä. Saana kehui henkilökunnan ja  
opiskelijoiden sekoittamista. Arkkitehtuurin opiskelijat  
on jaettu opintovaiheen mukaan Väreeseen, vanhalle  
arkkitehtuurin laitokselle ja Pajalle. Lotta kommentoi,  
etteivät kv-opiskelijat sekoitu muiden arkkitehtuurin  
opiskelijoiden kanssa, mutta todettiin, että Väreessä  
sekoittumista tapahtuu aiempaa enemmän ja myös muiden  
alojen opiskelijoiden kanssa. Nyt kaikilla on  



mahdollisuus saada kontaktia kaikkien ARTS:n  
opiskelijoiden kanssa.  
 

9. Wähäjoulun viimeiset kuulumiset 
Käytiin läpi wähätirehtöörien viimeiset kuulumiset ja  
arvio Wähäjoulun taloudellisesta lopputuloksesta. Wähis  
oli onnistunut ja tirreillä oli vielä muutamia  
viimeisteleviä tehtäviä edessä. Budjetti näytti hyvältä,  
tarkat lukemat selviävät, kun Emma hoitaa kirjanpidon  
loppuun. 
 

10. Muut esille tulevat asiat 
Oli mukava kuulla kommentteja eilisistä pikkujouluista.  
Kaikki on niin hauskoja.  

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57.  


