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Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 6/2017, 9.2.2017, klo 08.30 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 
Paikalla: 

Puheenjohtaja Emma Savela  

Varapuheenjohtaja Oliver Kärki poistui kohdassa 11 
Sihteeri-tiedottaja Otso Huhtala 

Rahastonhoitaja Kaapo Lipasti 

Emäntä Maria Karjalainen saapui kohdassa 5 
Isäntä Hilda Uusitalo saapui kohdassa 5 
Fuksikapteeni 2017-2018 Petra Minkkinen saapui kohdassa 5 
Fuksikapteenin adjutantti 2017-2018 Julius Hästesko 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä saapui kohdassa 5 
Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg poistui kohdassa 11 
Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa saapui kohdassa 5 

 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.31. 
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 Kaapo Lipasti ja Aaro 
Timonen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Postiin oli tullut Tekniikka&Talous 4/2017, TEK 1/2017, 
Sössö 2/2016, kutsut Årsfestiin ja Kevätpäiväntasaukseen 
sekä IK:n ja TF:n naamaläsyt. 

 
Emma: Jäjästä selvitty. Viime viikolla käytiin 
allekirjoittamassa Foundation-soppareita Katan kanssa, 
saatiin uutena Tikkurila mukaan! Maanantaina oli 
dekaanilounas, jossa puhuttiin mm. taidealojen 
työllistymisestä ja kandipalautteesta.  
 
Ellen: Olen ollut kipeenä, vietin eilispäivän 
lukkarivaihtoa lukuunottamatta kotona paranemassa. 



MAIK-risteilyn ilmo on julki, haalarimerkistä tulee upea 
ja kannattaa melkein tulla mukaan pelkästään sen takia. 
Tarjouspyyntöjä lähetetty painotaloille, ja mediakortti 
on työn alla. Jäjä = <3 
 
Otso: Viikonloppu meni Dominanten levytyksessä. Tilasin 
hallituslistan, mutta en ole vielä ehtinyt lisätä teitä. 
Yritän sopia kokousta nettisivutiimin kanssa, jotta 
saadaan suunniteltua kiltapäiväkerho. Kiva nähdä, että 
uutta Arkkitehtikilta-tg:tä käytetään! 
 
Hilda: Jäjästä miltei selvitty. Fyysinen keissi. 
Kokoustettiin perjantaina Väärinymmärretyistä ja sen 
ilmo meni maanantaina melkeen heti täyteen. On tulossa 
hyvät touhut. Saatiin sovittua myös Huvitoimikunnan 
tutustumispäivä.  
 
Fred: Majatalkoot tulee voop! Kaikki sinne äpyn taakse!! 
HvTMK<3  
 
Matti: Kokoustettiin viime perjantaina KVTMKn kanssa 
iso-rekryista ja internationalsitseistä. Tapasin eilen 
Pekka Heikkistä ja lafkan kv-vastaavia. Lundista tuli 
vastausta, drivestä löytyy flc:n alta docksi johon 
kopioin kaikki Lund keissin sähköpostit. Koittanut 
järjestää vaihtoinfoa laitokselle. Saatiin Aalto-ice 
program vihdoin käyntiin kv:idenkaa. Woop woop! Juttu 
viikkotiedotteeseen? 
 
Julius: Juuh olihan jäjä. UO-sektori kokousti ja pohti 
tulevaa aikataulua. Ens viikolla ISO-info ja rekry 
alkaa. Fuksiluokan pöydät on siirretty.  
 
Petra: JäJä oli perus JäJä mut vielä parempi versio 
itsestään! Darrapäiväkään ei ollut darrapäivä, mikä oli 
erittäin mukavaa:) Ens viikolla tosissaan rekrytään ens 
vuoden fukseille  ISOja. ITMK:n kanssa loppurutistus 
ISOsitsien kanssa. Koulu on. 
 
Aaro: Maanantaina käytiin dekaanin lounaalla Arabiassa, 
aiheina mm. työllistyminen ja palautteenanto. Huomenna 
suunnitellaan kysely hallopedien kanssa. Jäjä oli 
mahtava! 
 
Oliver: Jäjä oli rankka, vklp majatalkoot, dedis 
kuumottaa.  



 
Kaapo: Laskuja maksettu, Jäjä done'd. Pahvi-inventaario 
done'd. Wtb rei'itin. 
 
Maria: Viime viikko suhteellisen chilli pestin suhteen 
ja Väärinymmärretyt täytty nopeesti jee! Jäjä oli 
parasta, pääsispä takas paljuun. 
 
Katariina: 4 yritystä tavattu, soppareita kirjotettu. 
Tikkurila uus yhteistyökumppani!  

 
Sakot: Kata 2€ , Hilda 2€ , Maria 2€ , Petra 2€ , Matti 
2€, Oliver 2€  
 

6. Uudet jäsenet 
Hyväksyttiin Tigran Khachatryan varsinaiseksi killan 
jäseneksi. 
 

7. Talousasiat 
Hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet laskut: 
 
Kulukorvaus: Jaakko Torvinen, 30,15€, Wähiksen tekniikka 
Kulukorvaus: Miia Suomela, 115,20€, Boulderointi 
Kulukorvaus: Niko Santanen, 18,76€, kiltakahvit 
 
AYY: 120€, Gorsun tilavuokra, laulukoesauna 
Procountor: 23,56€, kirjanpitokulut 
S-business: 358,81€, Raadinwaihto ja tammikuun 
kiltapäiväkerho- ja kokouskuluja 
 

8. Hallituspinssien tilaaminen 
Hallituspinssejä on jäljellä 6 kpl. Kaikki uudet 
hallituslaiset ovat saaneet pinssinsä jo 
vaalikokouksessa, joten uudet pinssit tarvitaan 
loppuvuodesta.  
 
Päätös: Tilataan pinssejä kahden tulevan vuoden 
tarpeisiin (25 kpl). Oliver hoitaa pinssien tilaamisen 
ja selvittää samalla tarvitseeko killan ansiomerkkejä 
myös tilata. Hallituslaiset maksavat pinssistä 8 euroa. 

9. Toimintasuunnitelma 
Käytiin läpi toimintasuunnitelman rakenne. 
Toiminasuunnitelman lopullinen DL on 27.2. Puheenjohtaja 
muistutti kaikkia lisäämään sektorien jo kirjoitetut 
osuudet yhteiseen tiedostoon. Toimihenkilöiden osuuksien 



lisääminen tiedostoon on sektorista vastaavan 
hallituslaisen vastuulla.  
 

10. KTH:n arkkitehtiopiskelijoiden vierailu  
Tukholman Kungliga Tekniska Högskolanista saapuu n. 
80-90 opiskelijaa tutustumaan Arkkitehtuurin laitokseen 
22.-24.2. Toiveena on, että ruotsalaiset opiskelijat 
pääsisivät verkostoitumaan suomalaisten arkkitehti- ja 
maisema-arkkitehtiopiskelijoiden kanssa.  
 
Järjestetään kiltalaisille ja KTH:n opiskelijoille rento 
tutustumis- ja hengailuilta torstaina 23.2. Emma 
selvittää, voisiko laitokselta saada tukea tilavuokraan, 
IE hoitaa tilavarauksen. Paikalle pääsee järjestelmään 
ainakin Matti, Otso, Emma, Aaro, Hilda, Kaapo, Petra, 
Fred ja Ellen. Kutsutaan myös Vistan hallitus 
esittäytymään tilaisuuteen. Pyritään järjestämään 
perjantaina aamupäivällä myös Otaniemi-kierros 
vieraille, jonne pääsee ainakin Otso ja Emma, kysellään 
myös toimareita mukaan. Otso vastaa sähköpostiin ja 
kertoo suunnitelmistamme. 
 

11. Killan tuki vuosijuhlilla 
Keskusteltiin killan rahallisesta tuesta vuosijuhlilla, 
joilla järjestävä taho ei tarjoa illalliskorttia. Näitä 
juhlia ovat mm. KY:n, NuDe:n, TamArkin ja Kannunvalajien 
vuosijuhlat. 
 
Päätös: Jos järjestävä taho ei tarjoa yhtään 
illalliskorttia, niin kilta tukee juhlille osallistujia 
yhden illalliskortin verran, kuitenkin korkeintaan 90 
euron arvosta. Poikkeavien juhlien kulut on huomioitu 
edustusbudjetissa. 
 

12. Yhteistyö MAD:in kanssa 
M.A.D tekee yhteistyötä Oulun ja Tampereen 
arkkitehtikiltojen kanssa M.A.D Academy -nimellä ja 
samaa on ehdotettu myös meille. M.A.D.Academy toimii 
niin, että M.A.D. järjestää koulutuksen muutamalle 
opiskelijalle, jotka toimivat tukihenkilöinä muille ja 
voisivat opettaa ohjelmien käyttöä. Keskustelussa nousi 
esiin kysymys siitä, kuinka todennäköistä olisi löytää 
henkilöitä, jotka haluaisivat toimia tukihenkilöinä 
ilman korvausta. Ehdotus voisi toimia, jos laitos 
saataisiin mukaan ja koulutetut tukihenkilöt olisivat 
laitoksen palkkaamia. Todettiin myös, että killan 



tavoitteena on ollut saada laitosta parantamaan 
IT-opetusta, ja esitetyn kaltainen ohjelmistokoulutus 
voisi huonontaa saavutettuja parannuksia. Katariina 
selvittää, miten yhteistyö toimii Oulussa ja Tampereella 
ja pohtii vielä muita yhteistyömuotoja. 
 

13. Vuosijuhlaedustajat 
Lähetettiin edustajia: 
Årsfest: Emma 
Muistinnollaus: Jaakko, Pietari 
Kevätpäiväntasaus: Emma, Ellen 

 
14. Muut esille tulevat asiat 

Kilta muistaa professori Trevor Harris’ia 
Numbers-läksiäisseminaarissa. Emma käy hankkimassa 
pienen lahjan. 
 
Kämppäkierros tulee! Tarjoiluista on suositeltavaa 
ilmoittaa etukäteen Oliverille.  
 
Pidetään vaihtoinfo alustavasti tapahtumakiltakahvien 
kanssa 1.3. Tarvittaessa Matti selvittää toisen 
ajankohdan.  
 
Petran kenkä löytyi! 
 
Nautittiin hallituksen JäJä-kuvasta yhdessä. 

 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


