
Pöytäkirja 3/2017 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 3/2017, 16.1.2017, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela 

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki 

Sihteeri-tiedottaja Otso Huhtala 

Rahastonhoitaja Kaapo Lipasti poistui kohdassa 16 
Emäntä Maria Karjalainen 

Isäntä Hilda Uusitalo 

Fuksikapteeni 2017-2018 Petra Minkkinen saapui kohdassa 5, 
poistui kohdassa 14 

Fuksikapteenin adjutantti 2017-2018 Julius Hästesko poistui 
kohdassa 16 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä 

Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02. 

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 Matti Jänkälä ja 
Fredrika Hallenberg. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Postiin oli tullut Tekniikka & Talous 1/2017, TiSLE 
4/2016, Ahjo 1/2017, Aalto Croquis’n joulukortti, kutsut 
KY:n vuosijuhlaan, Kondensatioon ja Muistin nollaukseen, 
Puunjalostajakillan naamaläsy ja laskuja.  

 
Emma: Raadinwaihto oli ihan parasta, kiitos vielä 
kaikille! Viime viikolla oli vuoden ensimmäinen dekaanin 
lounas, jossa pääsi tapaamaan uusia ARTS:in järjestöjen 
toimijoita. Huomenna ensimmäinen laitoksen johtoryhmän 
kokous.  



 
Ellen: Raadinwaihto! Team Pussi [ ˈpʊsi]! Toimitukseen 
ilmoittautuneita alkaa olemaan mukavasti, keskiviikkona 
pidetään kiltapäiväkerho, mutta järjestetään myös kokous 
johon kaikki varmasti pääsevät. Viime viikolla tapasin 
toimitussihteerini, hän on tosi innostunut ja saamme 
varmaan yhdessä paljon aikaan. MAIK-hallituksen 
kokouksessa keskustelimme tapahtumien ajankohdista. 
MAIK-risteily on 19-21.3, ja varaslähtö joko 18-20.8 tai 
25-27.8. Torstaina on luvassa VTMK’17:n hengailu ja ensi 
maanantaina vaihto. 

 
 
Hilda: Hallituksen- ja raadinvaihdossa oli mahtavaa! 
Suurkiitokset järjestäjille! Team Pussi forever! 
Maanantaina kokoustettiin IE:iden kanssa ja tiistaina 
keskenämme kaukkareihin ja kiltasitseihin liittyen ja 
julkistettiin kiltasitsieventti. Keskiviikkona oltiin 
järjestämässä ruokatarjoiluja AK <3 FK -kaukkareilla, 
mikä oli tosi kivaa ja sopiva pieni iieysruokahalua 
virittävä alkupala. Oli kuulemma ihan maukasta tai sit 
kaikki oli vaan tosi nälkäisiä, sillä kaikki couscous 
meni. Kokoustettiin torstaina Kirkkoherran kanssa 
yleisistä jutuista siihen pestiin liittyen ja avattiin 
kiltasitsien ilmoittautuminen, joka täyttyi nopeammin 
kuin oltaisi edes osattu toivoa. Jee!! Nyt pohdiskellaan 
tiistain talvipäiväsaunan tarjoiluja yhdessä IK:n ja 
MK:n kanssa.  
 
Aaro: Viime viikolla käytiin Emman kanssa dekaanin 
lounaalla, jossa oli hyvin edustettuna lähes kaikki 
ARTSn järjestöt. Mielenkiintoista oli kuulla muiden 
kuulumisia ja huolenaiheita. Kopo- sektori kokoustanee 
piakoin ja OPN:kin järjestäytyi viimein. Viikonloppu oli 
aivan huikea, kiitos siitä kaikille!  
 
Matti: Viikonloppu oli ihan mieletön! Kiitos kaikille 
hallituksen- ja raadinvaihdosta! 
Viime viikko oli erittäin kiireinen. Koulut alkoi 
vauhdilla, mutta oli onneksi kaikkea kivaa 
kiltatapahtumaakin. Pestin puolesta olen lähinnä 
promonnut tapahtumia ja neuvonut uusia kv:ita käytännön 
jutuissa.Tänään oli KVTMK:n kokous ja päivällä Aallon 
vaihtomessut johon en valitettavasti itse ehtinyt. 
 



Julius: Jaa hehkutetaan sitten kans omaa tiimiä: \o/ 
Team Sulfur! 2nd podium holler holler! Kiitos vielä 
vaihdosta, oli kyllä aika ebin :D! Karvakin on jo 
haalareissa. Viime viikolla tosiaan pidettiin 
fyssalaisten kanssa Kaukkarit, ja porukkaa oli niin 
paljon, että Rantsulla oli vaikeaa liikkua! Kiitos 
Minkki, kiitos IE huollosta! ITMK:n toinen kokous oli 
myös, ja siellä vielä lähinnä suunnitellaan vaihtoa.  
 
Kaapo: Raadinwaihto eben. Aika pankkiin varattu’d. 
 
Petra: Raadinvaihto oli awesome ainakin sen verran kun 
siellä kerkesin viettää aikaa. Loppuviikonloppu oli 
täynnä häähumua! Tänään on jälleen FTMK:n kokous ja 
viikonloppuna vaihto. Nyt on kipparin kansiokin käsissä.  
 
Maria: Huhhuh aikamoisissa raadinwaihdon 
jäkimainingeissa valmiina nyt tulevaan viikkoon :DD 
Viime viikko oli tosiaan aika työntäyteinen, 
kokoustettiin keskenämme ja muiden IE:iden kanssa, sekä 
lounastettiin Nikon kanssa kirkkoherruudesta. 
Keskiviikko meni aikalailla kaukkareissa, joka oli kyllä 
tosi hyvä startti keväälle! Julkaistiin myös tapahtuma 
kiltasitseille, ja oikeen yllätyttiin kuinka nopeesti 
ilmo täytty. Harmi vaan, ettei kaikki nyt pääse 
sitsaamaan. Ollaan myös suunniteltu talvipäivää ja 
meidän LITNESS-saunaa IK:n ja MK:n kanssa. 
 
Fred: Paljon kokouksii! Majaaa ja raadinwaihtoo! 
Bestest. Viime viikko meni sairastaessa ja tein vähä 
plänäystä erinäisten listojen suhteen. Kiltis ja maja 
kokoustaa tällä viikolla.  
 
Otso: Raadinwaihto oli paras! Viime viikolla on alkanut 
tulla vähän rutiinia pöytäkirjojen ja viikkotiedotteen 
tekoon. Sovittiin nettisivuvastaavien kanssa kokous 
tälle viikolle. Vielä pitäisi aktivoitua dokumentoijien 
kanssa ja ehkä rekrytä lisää?  
 
Katariina: Oikein hulvaton puolikas raadinwaihto! YTMK:n 
vaihto on sunnuntaina, yaaass. WSPn ja Oraksen kanssa 
ollaan oltu yhteyksissä, lopuille soittelen tällä 
viikolla. Osaan ehkä kohta jo luetella 
Foundation-yritykset ulkoo. Mennään Emman kanssa myös 
tapaamaan Tikkurilaa, ne on kiinnostuneita lähtemään 
Foundationiin mukaan! 



 
Oliver: Raadinwaihto sujui hienosti. Talvipäivän rasti 
on semi hyvin selvillä ja kämppäkierroksen aikataulun 
luonnos tehty. Oispa aikaa tehdä koulua. Myös raadin 
yhteystiedot on keräyksessä ja fb-muokkausoikeudet 
jaettu.  
 

6. Uudet jäsenet 
Ei uusia jäseniä kokousvälillä. 

 
7. Talousasiat 

Hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet laskut: 
- Kulukorvaus: Hilda Uusitalo 56,59e, FK-AK 

kaukkareiden ruoat. 
- Kulukorvaus: Lassi Luotonen 57,35e, Wähiksen 

koristelu 
- AYY 230e, Kiltasitsien tilavuokra. 

 
8. Uudet toimihenkilöt 

Hyväksyttiin kaikki huvitoimikuntaan kuuluvat killan 
toimihenkilöiksi (ks. liite 1) sekä Svenja Lindner 
kopo-toimariksi. 

 
9. SAFA-hallopedien valinta 

Valittiin opiskelijaedustajat seuraaviin SAFA:n 
toimielimiin tulevalle toimikaudelle.  

- Eettinen valiokunta: Emma Savela  
- BIM-työryhmä: valitaan myöhemmin 
- Viestintätyöryhmä: valitaan edustaja syyskaudelle 

myöhemmin, nykyinen edustaja Marja Rautaharju 
jatkaa vielä kevätkauden ajan. 

 
10. Kiltaedustajat YoYo- ja OneCampus-ryhmiin 

Valittiin tulevalle toimikaudelle opiskelijaedustajiksi 
YoYo-työryhmään Aaro Timonen ja OneCampus-työryhmään 
Fredrika Hallenberg.  
 

11. Killan myynti- & vuokraustoiminta  
Killalla ei tällä hetkellä ole henkilöä hoitamaan 
myyntitykin pestiä. Päätettiin edetä puheenjohtajan 
ehdotuksen mukaisesti: jos ei olla tammikuun loppuun 
mennessä saatu rekrytoitua myyntitykiksi uutta henkilöä, 
niin siirrytään hallituksen kesken kiertävään vuoroon, 
jolloin käytännön järjestelyiden ja vuorolistan 
tekemisestä on vastuussa rahastonhoitaja. Mietitään 



myöhemmin vielä mahdollista ennakkotilauslomaketta, jos 
edellä mainittu ei toimi. 
 

12. Killan pankkikortti 
Keskusteltiin ehdoista killan pankkikortin käytölle: 

- Korttia käytetään vain suuriin ostoksiin, jotka 
vaativat yksittäiseltä henkilöltä kohtuuttoman 
suurta rahallista sitoutumista (esimerkiksi 
Wähäjoulun, Fuksi-Kiljavan ja AO-päivien 
tukkureissut). 

- Kortilla olisi hyvä olla suuri turvaraja, mutta 
tällöin turvallisuus nousee kysymykseksi.  

- Keskustelussa todettiin, että suuret ostokset 
kohdistuvat lähinnä tukkuun, jonne on mahdollista 
tehdä laskutussopimus. Tällöin suuret ostokset 
voitaisiin maksaa suoraan laskulla.  

 
Päätös: Selvitetään tukun kanssa mahdollisuus 
laskulla maksamiseen, jolloin korttia ei tarvita. 
Jos kortti kuitenkin hankitaan, niin turvarajaksi 
valitaan 2500e ja käteisnostorajaksi 500e.  

 
 

Pidettiin kokoustauko klo 18.41-18.45. 
 

 
13. Foundation-sopimuspohja 

Käytiin läpi, mitä Foundation-sopimus sisältää ja 
edellyttää killalta. Jokaisen Foundation-yrityksen 
tukisumma on 2000e, jonka lisäksi yrityksillä on 
mahdollisuus maksaa lisätukea 600e Otaniemessä 
järjestettäviä Arkkitehtiopiskelijapäiviä varten.  
 

14. Toimintasuunnitelma 
Sovittiin, että jokainen sektori kirjoittaa oman 
toimintasuunnitelmansa yhteiseen docs-tiedostoon, jota 
puheenjohtaja täydentää.  
 

15. Haalarimerkki 
Päätettiin äänin 6-5-1 (tyhjä), että joka vuosi 
tilattavan Arkkitehtikilta-haalarimerkin värit ovat tänä 
vuonna navy blue (tausta) ja kultainen (tekstit). Oliver 
hoitaa merkkien tilauksen.  

 
16. Yhteistyö Tokyon kanssa 



Tokyo on ehdottanut killalle yhteislähtöä 
Laskiaisriehaan, jonka tavoitteena on saada 
mahdollisimman moni ARTS:sta ja kv-opiskelijoista mukaan 
tapahtumaan.  
 
Sovittiin, että Matti selvittää Tokyon edustajan kanssa, 
miten asian kanssa edetään ja kysytään, onko Petralla 
mielenkiintoa lähteä mukaan järkkäilyyn. Myös Oliver voi 
auttaa tarvittaessa.  
 
Varsinaisen yhteislähdön sijaan ehdotetaan jonkinlaista 
rastia paikan päällä, jossa voi olla tarjoiluja ja/tai 
ohjelmaa. Ehdotetaan yhteistyön aloittamiseksi 
kiltapäiväkerhoa 6.2., johon pyritään yhdistämään Tokyon 
ja Arkkitehtikillan hallitusten tapaaminen. 
 

17. Vuosijuhlaedustajat 
PoTa: kysytään puuttuvilta hallituslaisilta, jonka 
jälkeen kysytään vielä tarvittaessa raatilaisilta 
halukkaita edustajiksi. 
Fuusio: lähetettiin edustajiksi Hilda ja Maria.  

 
Kutsuja oli tullut myös KY:n vuosijuhliin, 
Muistinnollaukseen ja Kondensaatioon. Päätetään niihin 
edustajat myöhemmin.  

 
18. Muut esille tulevat asiat 

Talvipäivän rasti: Aloitetaan roudaus klo 14 
kiltikseltä. Kysytään äänentoistolaitetta, jos ei saada 
niin käytetään puhelinta. 
 
Hilda perustaa hallitukselle yhteisen Snapchat-ryhmän 
yhteishengen ylläpitämiseksi. 
 

19. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23. 

 
 
 

 

 

 

 



 
Liite 1: Huvitoimikunta 2017 
 
Niko Santanen 
Anni Virolainen 
Anna Markkula 
Johanna Vuorelma 
Sofia Juntunen 
Ida Lähdesmäki 
Lauri Kärpänoja 
Akileia Krohn 
Aada Taipale 
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