
Pöytäkirja 5/2017 

 
Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 5/2017, 31.1.2017, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela 

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki 

Sihteeri-tiedottaja Otso Huhtala 

Rahastonhoitaja Kaapo Lipasti poistui kohdassa 4, palasi 
kohdassa 5 

Emäntä Maria Karjalainen 

Isäntä Hilda Uusitalo 

Fuksikapteeni 2017-2018 Petra Minkkinen 

Fuksikapteenin adjutantti 2017-2018 Julius Hästesko 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä poistui kohdassa 9 
Opintovastaava Aaro Timonen saapui kohdassa 10 
Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 
 
Hallituskummi Pyry Huhtanen saapui kohdassa 5, poistui 
kohdassa 6 

 
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 muutoksin: lisättiin kohta 9. 
Uudet toimihenkilöt. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Katariina Viljamaa ja 
Oliver Kärki. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Postiin oli tullut kutsut Apoptoosiin, Cuba Nightiin ja 
TamArkin vuosijuhliin sekä Tekniikka & Talous 3/2017, 
Ahjo 2/2017 ja Arkkitehtiuutiset 1/2017. 
 
Emma: Huh, vika vaihto selvitetty! Nyt vielä viime 
vuoden tilinpäätöksen kasaan saattaminen ja sit voi 
kunnolla keskittyä tähän vuoteen. Eilinen budjettiriihi 



sujui hyvin, kivasti oli porukkaa paikalla ja kaikki 
toivottavasti ovat tyytyväisiä budjettiinsa. 
Pikavisiitti Arabiassa sissareiden 
keskustelutilaisuudessa, siitä vielä lisää. Tällä 
viikolla myös eka Neuvoston kokous, jee! 
 
Ellen: Liikaa tekemist ä, alkuvuoden puhti on poissa, 
mutta kyllä tää tästä. Paperin toimituksen kokous 
torstaina meni hyvin. 
 
Maria: Viime viikosta melkeen selvitty :D kiltakahvit, 
sitsit ja IE-vaihto kyl kruunas koko tammikuun. En ois 
ikinä tajunnu, miten paljon yhteen kuukauteen voi 
mahtuukaan tekemistä! 
 
Kaapo: Maksettu kulukorvauksia, vaihto oli jees. 
 
Katariina: Tällä viikolla kirjoittamaan ekat 
Foundation-sopimukset. Käydään tapaamassa myös 
Tikkurilaa, toivottavasti lähtevät mukaan! Rudukseen en 
ole saanut yhteyttä vieläkään. 
 
Hilda: Rankka viikko takana, ekat kiltakahvit, ekat 
sitsit eli Kiltasitsit sekä IE-vaihto on nyt selvitetty. 
Oli kyllä hauskaa ja oon melkeen hengissäki edelleen. 
 
Aaro: Viime viikolla ensimmäinen koposektorin kokous, 
meni hyvin, meillä on tosi hyvä hallopedporukka! Kävin 
AddLabin johtoryhmän kokouksessa, kuulemassa tuoreimmat 
kuulumiset. Sekavaa. Alkuviikosta laitoksen 
koulutusryhmän kokous, keskustelutilaisuus Arabiassa 
sekä opintoneuvoston eka kokous! 
 
Petra: Jullen kanssa pidettiin tosu-kokous torstaina.  
ITMK-vaihdon voi ilmeisesti myös kokea kokematta sitä :D 
mutta hauskaa oli! Huomenna ISOjen talvitouhuilua ja 
tänään vielä sen järkkäilyä.  
 
Otso: Päivitin viime viikolla nettisivujen yhteystiedot 
ja akraati-listan vuoteen 2017. Sunnuntaina tein 
kiltasitseiltä selvittyäni toimintasuunnitelmaa ja 
budjettia, lisäksi aloitin myös viestintästrategian 
miettimisen. Viikkotiedotteeseen oli vaikea keksiä 
sisältöä. 
 



Oliver: Omaa tosua ja budua luonnosteltu. Budjettia 
suunniteltu ja pidetty budjettiriihi. Taidetaan saada 
kaikkia miellyttävä budu aikaiseksi! Kiltasitsit oli 
bestest evar! AOP-suunnittelua oli. 
 
Matti: Tosua ja budua väännetty. Sovittiin laitoksen 
kv-vastaavien kanssa tapaaminen 8.2. Tän viikon 
perjantaina suunnitellaan iso-rekryä KVTMK:n kanssa. 
Viikonloppuna oli kiltasitsit ja vaihto. Jee jee! 
 
Julius: Kiltasitsit oli huikeet, kiitos IE ja muut! 
ITMK-vaihto oli eeppinen! Harmi etten tänään oo 
kokoustaa teidän kaa, mut ITMK-koulutus, eli hommat 
alkaa kunnolla. ISOrekryinfo tulossa 15.2. Kiltakahvien 
yhteydessä, ja siitä alkaa rekry. Kerron teille ens 
kokouksessa tarkemmin.  
 
Fred: Jännyyksiä! Majatalkooevent ym. 
 
Sakot: Oliver: 2€  
 

6. AYY:n hallituskummin vierailu  
Hallituskummimme Pyry Huhtanen esittäytyi ja kertoi 
AYY:n kuulumisia. AYY:llä tänä vuonna suunnitelmissa mm. 
AYY-brändin työstäminen, sopo-neuvoston perustaminen 
sekä Neuvosto-seminaarit. AYY toimii aktiivisesti myös 
kunnallisvaaleissa, jotta voidaan vaikuttaa 
kaavoitukseen ja julkiseen liikenteeseen opiskelijoiden 
näkökulmasta. Pyritään tapaamaan hallituskummia kerran 
kuukaudessa ja vaihtamaan kuulumisia puolin ja toisin.  

 
Kerrottiin Pyrylle myös killan suunnitelmia tälle 
vuodelle. 
 

7. Uudet jäsenet 
Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

 
8. Talousasiat 

Hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet laskut: 
 
Kulukorvaus: Maisa Tirkkonen, 19,63€, kiltiksen 
leffaillan tarjoilut 
Prison Island, 895€, raadinwaihdon virkistysohjelma 
 

9. Uudet toimihenkilöt 



Hyväksyttiin kiltiskätyriksi Julius Hästesko ja liitteen 
mukaiset hallopedit kopo-toimareiksi. Ks. Liite 1 
 

10. Wanhojen jäärien tapaaminen 
Wanhat jäärät ovat killan toimihenkilöitä, jotka 
toimivat ennen kaikkea kannustavana ja tukevana voimana 
killalle pitkin vuotta. Hallituksen ja wanhojen jäärien 
on suotavaa tavata säännöllisesti, pari kertaa vuoden 
aikana.  
 
Päätettiin, että pyritään pitämään keväällä kaksi 
tapaamista, joista toisessa käsitellään alumnitoimintaa 
ja toisessa 110-vuotisjuhlavuoden suunnittelun 
käynnistämistä. Ehdotetaan wanhoille jäärille 
ensimmäiseksi tapaamisajaksi 20.2., 23.2., 27.2. tai 
1.3.  

 
11. AO-päivien ajankohta 

Arkkitehtiopiskelijapäivät järjestetään tänä vuonna 
Otaniemessä. Tapahtuma on viime vuosina pidetty 
viikonloppuna syksyllä, ja AO-tirehtöörit ovat 
ehdottaneet ajankohdaksi 13.-15.10.  
 
Päätös: Pidetään AO-päivät ehdotuksen mukaisesti 
13.-15.10. 
 

12. Killan kesäpäivien ajankohta 
Päätettiin järjestää killan kesäpäivät 16.6.-18.6. IE 
varaa Majan viikonlopulle.  
 

13. Vuosijuhlaedustajat 
Lähetettiin edustajia: 
Apoptoosi: Otso, Ellen 
Päätetään edustajat Cuba Nightiin myöhemmin. 

 
14. Muut esille tulevat asiat 

Sissareiden liittämisestä arkkitehtuurin laitokseen on 
keskusteltu ARTSissa ja se tulisi ajankohtaiseksi 
Väreeseen muuton yhteydessä. Siitä voisi olla 
molemminpuolista etua esimerkiksi yhteisten kurssien 
muodossa. Muutettiin laitosjakoa tai ei, yhteistyö 
Väreessä tulee todennäköisesti kasvamaan joka 
tapauksessa. Kilta on avoin kaikille vaihtoehdoille, 
kunhan opiskelun laatu ei heikkene.  
 



Keskusteltiin killan viestinnästä pikaviestikanavilla, 
kuten Kakkaryhmässä. Todettiin, että on hyödyllistä 
perustaa killan yleinen, virallinen telegram-chatti, 
johon kaikki saavat halutessaan liittyä.  
 
Järjestetään kiltakahvit 9.2. klo 12, jossa kerätään 
opiskelijoiden mielipiteitä ARTS:in uudesta 
aikataulutusmallista. Keskusteltiin myös sähköisen 
palautelomakkeen luomisesta mielipiteiden keräämiseksi.  

 
Siirrettiin seuraava hallituksen kokouksen alkamisaikaa: 
kokous pidetään 9.2. klo 08.30. 
 

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Arkkitehtikillan hallopedit 2017 
 
Olga Juutistenaho 
Eetu Mykkänen 
Otso Huhtala 
Jens Regårdh 
Suvi Vendelin 
Saana Rossi 
Aaro Timonen 
Svenja Lindner 
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