
Pöytäkirja 33/2017 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 33/2017, 9.11.2017, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 

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 saapui 
kohdassa 5 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä 

Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä poistui kohdassa 8, saapui 
kohdassa 9 

Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa poistui kohdassa 8 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03. 

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 Maria Karjalainen ja 

Aaro Timonen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut Snapsi ja GT.  

 

Emma: Pieni kandiahdistus meneillään, tuntuu ettei 

kerkee mitenkään. Kuormittavuus-workshop oli viime 

viikolla, onnistui tosi hyvin ja muutamat on kiitellyt 

jälkikäteen. Nyt tehdään koonti ja toivottavasti saadaan 

tuloksia eteenpäin. Alumniyhdistyksen perustamista 

suunniteltu ja ansiomerkkien vanhojen maksujen 

selvittely menossa. NuDelta tulossa vierailijoita meidän 

ensi kokoukseen keskustelemaan sissariasiasta. Ens 



viikolla Tampere tulee vierailulle Alumnigaalaa 

edeltävänä päivänä (:D). Sain sovittua töissä, että en 

todennäköisesti jatka vuodenvaihteen jälkeen, joten haen 

ehkä AYY:n hallitukseen (jaiks). 

 

Eltsu: Ah, edarivaalit on ohi! Saatiin yks 

mandaattipaikka lisää! Huh, nyt pitää vain purkaa 

kampanjaa ja pitää kokous jossa toivon mukaan valitaan 

uusi rpj. Paperi 3 saapui! Se on kaunis. Koulu sujuu 

ihan hyvin. TPJ huomenna, tulee huikeet juhlat. Omg 

jeeeeeeeeeeeee 

 

Kaapo: ei kuulu mitään,  haluisin goisii. Tuntuu että 

takaraivossa kummittelee valtava todo, mitään kiirettä 

ei fyysisesti ole. Voitteko piirtää mulle fyysisen 

fysiikka fyysisen?  

 

Petra: Fuksien juhlasitsit meni hienosti! Haalarikangas 

oli väärää jälleen ja pitäis saada se oikea. Aika 

helkkarin kiire tulee. TPJ!! Pidetään ISOjen kanssa 

kokous haalariseikkailusta ensi viikolla. 

 

Oliver: Alumnigaalaa ja -yhdistystä käytiin pöhisemässä 

Pipsan kanssa. The koulustressi is real. Someone pls, 

how to not procrastinate.  

 

Otso: Sain vihdoin vähän ruksittua asioita pois 

sihteerin to do-listalta. Päivitin killan tärkeimpien 

listojen salasanat ja lisäsin kokouksissa hyväksytyt 

jäsenet jäsenlistaan ja sähköpostilistoille. 

Nettisivuvastaavia pitäis kuumotella, huomenna TPJ! 

 

Katariina: Onnelliset mut aika epätodelliset fiilikset 

tällä hetkellä. Tennari oli ihan täynnä ja pelkästään 

meidän FB-liveä katto 7500. HS-TV:ltä en oo vielä ees 

saanut lukuja. Kohta tulee FB-event EMMA-illasta! (tuli 

kokouksen aikana) 

 

Aaro: Viime viikon kuormittavuus-workshop onnistui 

hienosti. Paikalle löysi paljon porukkaa ja saatiin 

konkreettisia kehitysideoita. Halloped-hakumainos 

pitäisi saada tämän viikon aikana tulille.  

 

Hilda: What the FAK -sitsit oli menestys, kaikki meni 

jotenkin hirveen jouhevasti ja stressittä itse 

järkkäyspäivinä. Oli kans kiva pitää instastory-päivä. 



Sit eilen oli Polin appro, joka oli kyl huikee epicness 

overload tällee järkkääjän näkökulmasta ainaki. Nyt 

väsyttää hehe, mut kyl tää täst, en malta oottaa 

huomista!!!! 

 

Fred: Juuh elikkä, fuksisitsit tarjoiltu, käpysitseil 

autettu, huomen kattoo aamusta kai tpj-silliksen 

järjestelyitä ja sit hakee mun mekko pesulast ja sit 

vois kriiseillä siit kuinka elämä on kesken ja vähä 

miettii et minkä kolmesta mekosta laitan päälleni. Sit 

vois kännää sielun irti ja mennä lauantaina kasiks 
Smökkii vieläki kännis. Eiku. Saispa joskus tehtyy 

koulua. ;_; Aion huomenna herätä klo 6 ja laittaa lakin 

päähäni ja mennä takas nukkuu. Sit pidän sitä lakkia ku 

mikäki teekkari. Majasäätö säätää ja kiltiksen 

säilytyslaatikotki edistyy, kiitos, Oliver! 

 

Matti: Voitettiin sitten DASH. Menispä koulutyötkin noin 

tehokkaasti. Eilen oli Polin Appro, tänään Mystery 

Dinnerin järkkäilyä ja huomenna Maskeradiin. 

 

Maria: Huh mikä viikko ollut! Onneks What the FAKit meni 

sunnuntaina ihan tosi hyvin ja smoothisti vaikka sitsien 

järkkääminen sekä niemessä, että KY-talolla olis voinu 

mennä kai pahastikin pieleen. Sit eilinen Polin Appro 

oli maailman hauskinta ja eeppisintä vaikka 1700 

rastikartan laminointi edellisenä iltana olikin kyl 

kohokohta. Ja mäki kerkeen niemeen tän hallituskauden 

aikana vielä! 

 

Julius: no, nyt unohtui laittaa kuulumisetkin ajoissa 

tässä kiireessä. Oon ravannu koko päivän roudaamassa 

tavaraa paikasta toiseen. Terveisin surullinen Suiluj.  

 

Sakot: Kata 12€, Fred 10€, Matti 8€, Julius 8€, Petra 

7€, Kaapo 5€, Ellen 4€, Hilda 2€, Maria 2€, Otso 2€, 

Oliver 1€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä 

7. Talousasiat 

Päätös: hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet 

laskut. 

Bookcover Oy: 495,00€, Paperi 3 painokulut 



Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 33,06€, fuksisitsien 

vegeruoka +  holittomat 

 

8. Kiltakummi vierailee 

AYY:n hallituksen kiltakummi Pyry Huhtanen vieraili 

kokouksessa ja kertoi AYY:n kuulumisia. 

- AYY:n kaveriasuntojen vuokrasopimusasia etenee, 

tiedote tulossa lähiaikoina. 

- Kannattaa hakea AYY:n hallitukseen, siellä 

tarvitaan arkkareita! Lisätietoja voi kysellä 

Pyryltä. 

- Uusi AYY:n brändi esitellään Itsenäisyyspäivän 

juhlissa. Silloin alkaa myös bränditön kuukausi, 

jolloin “totutellaan pois” vanhasta brändistä. 

Uusi brändi otetaan käyttöön vuodenvaihteessa. 

 

Pidettiin kokoustauko 18.03-18.09 

 

9. Vuosijuhlien tarjotut paikat 

Yhteisen sopimuksen mukaisesti teekkarikillat ovat 

tarjonneet toistensa vuosijuhlille yhden illalliskortin, 

jolla helpotetaan edustajien osallistumismahdollisuuksia 

juhliin. Perinne on jäänne TKY:n ajoilta ja uusien 

erityisasemayhdistysten myötä on noussut keskusteluun, 

pitäisikö sitä jotenkin muuttaa vastaamaan paremmin 

nykytilanteen tarvetta. Keskusteltiin, mitä mieltä 

asiasta ollaan. Keskustelussa nousi esiin seuraavia 

asioita:  

 

- Haluttaisiin tarjota kaikille 

Erityisasemayhdistyksille paikka, mutta näin 

toimittaessa (ilmaiset) kutsuvieraat 

muodostaisivat entistä isomman osan vieraista ja 

suuremman kuluerän vuosijuhlien järjestäjille 

- Vaihtoehtoisesti kutsuvieraille voitaisiin tarjota 

ilmaisen paikan sijaan selvästi normaalia halvempi 

paikka, jolloin olisi mahdollista kutsua paljon 

kutsuvieraita ilman että ne olisivat niin suuri 

kuluerä 

- Yksi vaihtoehto olisi myös, että kaikki saisivat 

kutsua ketä haluavat (esimerkiksi vain lähimmät 

yhteistyökillat ja -yhdistykset), jolloin 

budjettia ja istumapaikkoja ei menisi niin paljon 

kutsuvieraisiin. Tässä on kuitenkin ongelma, että 

jotkut voivat pahastua, jos eivät saa kutsua. 



 

Päätettiin laittaa keskustelussa nousseet 

ajatukset jatkomietintään ja mahdollisesti 

keskustella asiasta lisää myöhemmin. Joitain 

muutoksia asiaan on mahdollisesti tulossa ensi 

vuodelle, joten asiasta tiedotetaan myös tulevaa 

hallitusta.  

 

10. Alumnigaalan järjestelyt 

Alumnigaala järjestetään 15.11. Klo 18-21 Otakaari 1 

A-siiven aulassa. Käytiin läpi tapahtuman kulku ja 

sovittiin vastuut käytännön järjestelyistä.  

 

Tällä hetkellä tapahtumaan ilmoittautunut n. 35 

valmistunutta ja 10 opiskelijaa, mutta ilmoittautumista 

voisi vielä mainostaa enemmän. Kutsut on lähetetty viime 

viikolla. 

 

- Tapahtuman kulku: 18.10 alkaen killan esittely n. 

5-10 min, muiden tahojen esittäytymiset (esim. 

Vista, SAFA) 1-2 min, tulevan alumniyhdistyksen 

esittely (Pipsa) 2-5 min. Loppuaika vapaata 

oleskelua, jonka aikana pääsee juttelemaan 

kaikkien kanssa ja valmistuneet voivat liittyä 

alumniyhdistykseen. Tapahtuma loppuu viimeistään 

20.45, jotta paikat saadaan siivottua klo 21 

mennessä. 

- Budjetti: Tapahtumaan on laitossopimuksessa 

myönnetty budjettia 500 e. Jaetaan budjetti niin, 

että juotaviin käytetään 300 e ja syötäviin 

tarjoiluihin 200 e. Vahtimestareille pitää maksaa 

korvausta ylimääräisestä työajasta n. 40 e, joka 

voidaan käyttää tilavuokrabudjetista.  

 

Päätettiin vastuita: 

- Juomavastaava: Maria  

- Kauppatiimi + juomatiimi (14-15): Oliver, Emma, 

“Eltsu”  

- Ruokaideoijat (tekevät kauppalistan): Hilda, Emma 

- Ruoan valmistelu (15.30-17.30): Ellen, Emma, Otso, 

Oliver, Maria, (Fred)  

- Siivous: Aaro, Petra, Otso 

- Emma kysyy Vistalta, voisivatko he auttaa ruoan 

valmistelussa 

- Oliver kysyy poissaolevilta (Kaapo, Kata, Matti), 

miten he voisivat auttaa järjestelyissä  



- Oliver hoitaa tapahtuman mainostuksen (esim. 

postaukset fb-eventtiin, mainostus 

Arkkitehtikillan telegram-ryhmässä.) 

 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Wähisluukkuihin ei ole vielä ilmoittautunut ketään! 

Kyselkää ihmisiltä suoraan ja ilmottautukaa sheetsiin. 

 

Valittiin menu hallituksen viimeiselle ehtoolliselle. 

Otso laittaa tiedot eteenpäin ravintolaan. 

 

Mainostetaan vaalitapahtumia vielä ainakin killan 

telegram-ryhmässä. 

 

Mainostetaan myös Arkkitehtikillan yhteistä 

telegram-ryhmää vielä kaikissa vuosikurssiryhmissä. 

Ryhmä perustettiin sitä varten, ettei tapahtumia 

tarvitsisi mainostaa erikseen jokaisessa 

vuosikurssiryhmässä, kuten on tapahtunut esimerkiksi 

tällä viikolla jo muutaman kerran. HUOM! Tämä 
viestintäohje koskee kaikkia killan jäseniä! 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50. 

 

 

 

 


