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Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela 

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki 

Sihteeri-tiedottaja Otso Huhtala 

Rahastonhoitaja Kaapo Lipasti 

Emäntä Maria Karjalainen 

Isäntä Hilda Uusitalo 

Fuksikapteeni 2017-2018 Petra Minkkinen 

Fuksikapteenin adjutantti 2017-2018 Julius Hästesko 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä 

Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 
 
Nettisivuvastaava Suvi Vendelin 
Wanha Jäärä Santeri Nuotio 
Somestara, Wanha Jäärä Hanna-Mari Ikonen 
Fuksikapteeni 2016-2017 Jaakko Viertiö 

 
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 pöytäkirjantarkastajaksi Hilda Uusitalo ja 
Maria Karjalainen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Postiin oli tullut Tekniikka & Talous 2/2017 sekä 
kulukorvauksia, sähköpostiin TamArkin ja Kymenlaakson 
osakunnan -vuosijuhlakutsut.  

 
 
Emma: Vaihdot pitää kiireisenä! Neuvoston vaihto oli 
perjantaina, oli kyllä super hauskaa. Tällä viikolla 



vielä rahisvaihto jäljellä! Viime viikolla olin 
laitoksen johtoryhmän kokouksessa, jossa käsiteltiin mm. 
ARTSin budjettia sekä laitoksen henkilökunnan muutoksia. 
Eilen oli Raadin koulutus, joka meni ihan hyvin. Lisäsin 
materiaalit fb-ryhmään, käykää lukemassa sieltä! Eilen 
oli myös ekskumestaripestin ideointikokous ja tänään 
käytiin pankissa.  
 
Ellen: Eilen oli VTMK-vaihto, kaikki on kivoja! 
Paperille löydetään kyllä tarpeeksi täytettä, ainakin 
näillä näkymin tulee hyvä sekoitus asiaa ja hauskempaa 
settiä. Tällä viikolla laitan tarjouspyynnön Painotalo 
Casperille, haluaisin jatkaa yhteistyötä heidän 
kanssaan. Yritän aktivoida toimitusta. Paperi tulee 
maaliskuun puolessa välissä, miltä kuulostaa 
julkaisukiltakahvit mieluiten 15.3? 
 
Katariina: YTMK:n vaihto oli sunnuntaina ja oli kyl 
superhauskaa! Kaikki Foundation-yritykset on nyt 
kontaktoitu, muutaman kanssa pitää vielä lyödä 
päivämäärät ja yhteistyökuviot lukkoon. WSP ei mukana 
tänä vuonna :( Ens viikolla ekat sopparien kirjoitukset! 
MADin kanssa tavataan myös lähiaikoina. Kokoustettiin 
ekskusektorin kanssa, mahtavia ideoita kaikilla. 
Suunniteltiin, että tänä vuonna on myös kevät-eksku, 
nimiehdotuksia otetaan vastaan ;) 
 
Aaro: Viime viikolla tuli käytyä YoYo:n kokouksessa aika 
lyhyellä varoitusajalla. Mielenkiintoista keskustelua 
muun muassa taidejaksojen sisällöistä ja 
aikataulutuksesta sekä yleisestä ohjelmisto-opetuksesta. 
Maanantaina oli halloped- koulutus ja sovittiin 
toimintatapoja ARSTn hallopedien kesken. Tällä viikolla 
tiedossa vielä ensimmäinen TSAKn kokous ja koposektorin 
kokous. 
 
Matti: Viime viikolla oli Talvipäivä. Jouduin 
koulujuttujen takia olemaan pois KVTMKn rastilta, mutta 
porukkaa kuulemma riitti. Käytiin kuitenkin illalla 
kv:iden kanssa saunakierroksella ja jatkoilla, mikä oli 
tosi jepa. Törmäsin jatkoilla kanssa Prodekon 
kv-vastaavaan, joka ehdotti, että liityttäisiin arkkari 
kv:iden kanssa heidän reissulleen Lahteen hiihdon 
mm-kisoihin. Ollaan nyt suunniteltu reissua ja 
katsotaan, jos saataisiin yhdessä vaikka bussi täyteen. 
Koitan kysellä kuinka paljon olisi meidän puolelta 



innostuneita. Voisi osallistaa kanssa muita kiltalaisia, 
jos näyttää, että tilaa on.  
Ollaan Lotan kanssa laitettu sähköpostia Pekka 
Heikkiselle ja kyselty laitoksen kv-vastaavan perään. 
Koitetaan saada sovittua tapaaminen ainakin Pekan ja 
Jyri Äärilän kanssa, että voitaisiin keskustella 
laitoksen kv-asioista ja killan roolista. Emma mukaan? 
Tällä viikolla tiedossa KVTMK vaihto. Woop woop! 
 
Maria: Jännää sitsit tulee jaiks! Ollaan Hildan kanssa 
suunniteltu niitä nyt viikon aikana tosi paljon ja tehty 
kaikkia pikkunakkeja niihin liittyen. Viime viikolla 
kanssa organisoitiin ja inventoitiin varasto. Lisäksi 
kokoustettiin huviksen kanssa ja ideoitiin reseptejä 
sitseille ja ainiin olihan talvipäiväkin ja 
LITNESS-sauna viime viikolla. Huhhuh paljon hommia 
kyllä, mut tää on parasta :D 
 
Julius: ITMK-vaihtoa valmistellaan. Toimikunta 
painiskelee aikataulujen kaa kun moni on kiireinen. 
Jotkut on jo pistänyt ISO-rekryn käyntiin. Ihmettelin 
vähän ku vasta maaliskuun puolivälissä on ite 
koulutukset ja sillee.  
 
Petra: FTMK-vaihto oli eeppinen. No need to say anything 
else. Oli kyllä huikeeta, mutta valitettavasti myös 
toipumiseen kestänyt aika ja vaiva korreloi tapahtuman 
eeppisyyttä… Nyt koulujuttuja ja ens viikolla ISOjen 
talvipäivä. Athenen ja prodekon kanssa ollaan 
suunniteltu fuksijäynää. Hupparidoodle huutaa ja 
jännitys on kova. Pikkuhiljaa pitäis myös tehdä tosu ja 
budu, mutta onneksi alkaa pikkuhiljaa pääsemään taas 
vauhtiin. Hiljaa hyvä tulee...  
 
Oliver: Talvipäivän rasti sujui hienosti, kiitos! 
Eeppisiä videoita :D Raadin koulutus oli hyvä ja 
tarpeellinen. HvTmk:n kanssa saunottiin. Välikritiikistä 
selvittiin. Töissä pyörittiin. Raadin yhteystiedot alkaa 
olla kasassa ja kämppäkierros melkein suunniteltu. 
Käytiin pankissa hankkimassa tilinkäyttöoikeudet, ei 
pankkikorttia tällä kertaa. Tällä viikolla vielä budun 
suunnittelua, Säätiön kokoustamista ja SITSIT WOOT 
 
Otso: Viime viikko oli aika kiireinen, kun olin 
viikonlopunkin vielä muualla, minkä ansiosta oon nyt 
tosi kipeä. Mutta saatiin perjantaina nettisivuprojekti 



vihdoin käyntiin kokouksen merkeissä, suunnitelmissa on 
nyt uusien nettisivujen ideointia varten 
kiltapäiväkerho. Eilen oli VTMK-vaihto, mistä selvittiin 
Ellenin kanssa kunnialla ja saatiin hienot pinssit. 
Unohdin taas hakea postit AYY:ltä, mutta nyt laitoin 
viikoittaisen muistutuksen puhelimeen, ettei se enää 
unohdu. 
 
Fred: Uuuu mitähän kaikkea! (kaikki tääl kirjottaa 
viimetipas) kokouksii!! Maja ja kiltis ja ja! 
Suunniteltiin kiltiksen tulevaa vuotta ja majasäätiön 
kans talkoita ynnä muuta vastaavaa. Myös HvTMK kokoontui 
eilen ja vähä saunamenoja ja hauskuuksia keksittiin. 
Sain kans koulutusta MyCampusta varten ja ja ja! Unohin 
salee puolet. 
 
Kaapo: Tänään sain oikeudet tiliin, omaan kaikki. Muha. 
Rahanvaihto ensivknlp! 
 
Hilda: Kiirettä on pitäny! Järkättiin Talvipäivään 
Litness-kattosauna, ja työskenneltiin jatkoilla, oli kyl 
hauskaa! Pidettiin eka huviskokous kiltasitseihin 
liittyen, josta juoksin sitten Smökin 
keittiökoulutukseen oppimaan suurtalouskeittiön saloja. 
Rapeita olivat salat. Viikonloppuna oli ihana irtiotto 
kaikesta Köpiksessä ja sieltä palatessa olin täynnä 
uutta energiaa! Maanantaina järkättiin hirveesti kaikkea 
kiltasitseihin, IE-vaihtoon ja kiltakahveihin liittyvää, 
järjestettiin ja inventoitiin vähäsen Seurakuntakotia ja 
kokoustettiin muiden IE:n kanssa. Tänään tiistaina 
suunniteltiin aamulla plaseeraus Kiltasitseille. Huhhuh, 
paljon hommaa on ja vähän jännittää noi sitsit mut hyvin 
ollaan mun mielestä saatu hoidettuu asioita! 
 

6. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Pyry Huhtanen killan varsinaiseksi 
jäseneksi.  
 

7. Talousasiat 
Hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet laskut: 
 
Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 16,19 e, kiltapäiväkerhon 
tarjoilut 
Kulukorvaus: Emma Savela, 19,40 e, raadinwaihtoon 
tarvikkeita 



Kulukorvaus: Emma Savela, 20,00 e, PRH: 
nimenkirjoitusoikeuksien muutos 
 
 
Hyväksyttiin takautuvasti: 
Helsingin Turistibussi Oy, 253 e, raadinwaihdon 
kuljetukset. 
AYY, 30,00 e, Neste Oil Cabinet -tilavuokra, kiltasitsit 

 
Annettiin puheoikeus nettisivuvastaava Suvi Vendelinille. 
 

8. Nettisivut  
Killan nettisivujen ulkoasua on tarkoitus uudistaa tämän 
vuoden aikana. Nettisivuvastaava Suvi Vendelin vieraili 
kokouksessa kertomassa nettisivutiimin suunnitelmista 
nettisivujen osalta. 

 
Nettisivuvastaavat teettävät ideoiden keräämiseksi 
kyselyn kiltalaisilla, järjestävät kiltapäiväkerhon sekä 
tekevät toimintasuunnitelman ja budjetin. Hallituslaiset 
käyvät kirjoittamassa ideoita omasta sektoristaan Driven 
nettisivukansioon. Tavoitteena olisi saada uudet 
nettisivut valmiiksi mahdolliseen Wappuun mennessä. 
 

9. Vuosikokouksen ajankohta 
Sääntöjen mukaan kokous tulee pitää maaliskuun loppuun 
mennessä, ja materiaali toiminnantarkastajille tulee 
toimittaa kuukautta ennen kokousta. 
Päätös: Pidetään vuosikokous perjantaina 24.3. Klo 
16.00.  
 

10. Laitossopimuksen läpikäynti 
Käytiin läpi laitossopimus 2017 ja mitä se edellyttää 
killalta. Puheenjohtaja kehotti kaikkia lukemaan 
laitossopimuksen läpi ja kiinnittämään huomiota etenkin 
niihin osiin, jotka koskevat omaa sektoria. 
 

11. Oma sähköpostilista hallitukselle 
Päätettiin tilata AYY:ltä hallituksen oma 
sähköpostilista nykyisen akraati-listan lisäksi. 
Hallituslistaa käytetään akraati-listan rinnalla 
viesteihin, jotka koskevat vain hallitusta ja eivät 
sisällä tarpeellista tietoa toimihenkilöille (esim. 
tilavuokralaskut). Akraati-lista pidetään kuitenkin 
aktiivisena, jotta toiminta pysyy mahdollisimman 



avoimena ja helposti lähestyttävänä toimihenkilöille. 
Otso hoitaa listan tilaamisen AYY:ltä. 
 
 

Annettiin puheoikeus Hanna-Mari Ikoselle, Santeri Nuotiolle ja 
Jaakko Viertiölle. 
 

12. Yhteistyö Lundin arkkitehtiopiskelijoiden kanssa 
Nykyinen vaihto-opiskelijamme Björn Sjulgård opiskelee 
Ruotsissa Lundin yliopistossa (LTH) ja on ehdottanut, 
että voisimme käynnistää yhteistyön heidän 
arkkitehtiopiskelijajärjestönsä (A-sektionen) kanssa. 
  
Pohdittiin eri yhteistyömuotoja ja esille nousivat mm. 
vastavuoroiset vierailut, joihin voisi yhdistää 
yritysyhteistyötä tai ekskursioita. Keskustelussa nousi 
esiin myös kysymys Pohjoismaisen yhteistyön 
jatkuvuudesta ja jos vierailu Lundiin järjestetään, 
kenelle se olisi tarkoitettu. Todettiin, että 
kiinnostusta yhteistyöhön löytyy mutta ensin on tärkeä 
avata keskusteluyhteys ja selvittää mahdollisuudet. 
Matti ottaa yhteyttä Björniin ja kyselee eri 
vaihtoehdoista. Tavoitteena on saada yhteistyö 
käynnistettyä kevään aikana.  
 

13. Hallituksen kokoukset viikoille 6 & 7  
Helmikuun kahdella ensimmäisellä viikolla ei voida 
kokoustaa vakiokokousaikaan. Päätettiin 
poikkeuskokousajat: kokoustetaan viikolla 6 torstaina 
9.2. klo 18 ja viikolla 7 maanantaina 13.2. klo 16.30. 
 

14. Vuosijuhlaedustajat 
Lähetettiin edustajia:  
TamArk: Anna, Maisa, Kaapo, Oliver, Julius, Emma 
Kondensatio: Otso, Fred 
KY: Katariina 
PoTa: Lassi, Kassu 

 
15. Muut esille tulevat asiat 

Varmistettiin helmikuun tapahtumat Kiltakahveja varten. 
 

Fuksisektori ja Tilavastaava huolehtivat yhteydenpidosta 
laitokseen ja ensimmäiseen vuosikurssiin koskien 
fuksiluokan muuttuneita tilajärjestelyitä.  
 



Keskustellaan killan kesäpäivien ajankohdasta 
seuraavassa kokouksessa. IE tekee ehdotuksen siihen 
mennessä. 
 
Katsottiin kiltakyselyn tuloksia, jotka löytyvät killan 
nettisivuilta. 
 
 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


