
Pöytäkirja 35/2017 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 35/2017, 21.11.2017, klo 8.00 

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 

Foreign Legion Captain Matti Jänkälä saapui kohdassa 5 
Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä saapui kohdassa 5 
Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa 

 

Wähätirehtööri Pietari Sulonen saapui kohdassa 5, poistui 
kohdassa 9 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.04. 

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 Petra Minkkinen ja 

Fredrika Hallenberg. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut Tekniikka & Talous. 

 

Emma: Eilen oli ansiomerkkitoimikunnan kokous, siitä 

kohta lisää. Tammikuussa uusi kokous vähän laajemmalla 

porukalla - juhlavuonna toivottavasti uudistetaan 

systeemiä. Jännittävä vaaliviikko ja vika kähminnät 

käynnissä! Odotan kuitenkin innolla torstain 

vaalikokousta mutta toisaalta todellinen haikeus 

iskemässä, vain muutama kokous enää jäljellä. Wähikseen 



liittyvien juttujen selvittelyä, testamentin ja 

laitossopimuksen viimeistelyä.  

 

Fred: Tääkin viikko on ihan täynnä, jos sitä sitten 

nukkuis siellä exqbussissa. Pikkujallut meni hyvin, oli 

tosi paljon fukseja paikalla ja muidenkin vuosikurssien 

edustus oli lähes ilmiömäistä. Asiat kiltiksellä etenee 

mm. keittiön valojen osalta.  

 

Otso: Ei oo mitään sen kummempia pestiin liittyviä 

kuulumisia, harmi et hallitusvuosi loppuu :( pitäiskö 

sittenki hakee vielä ens vuodelle kans… 

 

Matti: Viime viikolla oltiin KvTMK:n kanssa kasailemassa 

InfoÄhkyssä. Nyt pitäisi vääntää koulujutut loppuun, 

testamentti ja tajusin kanssa että tänään loppuu se 

AYY:n kansainvälistynein yhdistys kisa. Taidampa 

kirjoitella sitä raporttia sitten loppupäivän. Ens 

maanantaina pidetään vaihtoilta. Tulkaa kaikki sinne. 

 

Ellen: Huh, niin paljon tekemistä! Ei silti stressaa, 

onks tää normaalia. Torstaina vaalikokous, toivottavasti 

ehdin ottaa nokoset ennen sitä. Testamentti on valmis, 

mut Paperi on vielä vaiheissa. Pitäis pitää 

piparimaistelut siihen, jos tahdotte olla messis 

ilmoitelkaa. Nää UV-bileet on kyl yks työmaa, ehkä siitä 

tulee ihan jees. 110-kokous eilen, tulee kyllä hieno 

vuosi!  

 

Kaapo: eipä mitään uutta, aika usean homman dl alkaa 

olla korvilla. Pesti lähenee loppuaan, huomaan 

innostuksen elämään kasvavan samassa suhteessa! 

 

Katariina: Suomieksku tulee! Pari käytännön juttua vielä 

hoitamatta mut muuten alkaa olla reissun suunnittelu 

paketissa. Sit pitäis vauhdilla kääntää katse ens 

vuoteen ja juhlavuoden Foundationiin erityisesti. Tästä 

viikosta tuli yhtäkkiä tosi sos vaikka luulin et chillii 

loppuvuoden :D Mut jee Slush ens viikol! 

 

Maria: Sos mitkä viikot taas menossa! Ensilumet oli taas 

parasta pitkään aikaan sitten TPJ:n lol. Nyt vaan pitää 

painaa kaikki koulut ja muutot ja vaalit ja sit lähtee 

Sveitsiin ottaa lepoo… ja päätin eilen illalla hakee 

varapuhikseks. 

 



Petra: oli super chilli viikonloppu! Haalaripäätökset on 

nyt tehty ja tultiin siihen tulokseen että pidetään 

haalariseikkailu vasta tammikuussa. Vaalikokous tulee! 

Huh. Excu viikonloppuna ja aika paljon olis tekemistä 

ennen sitä… ja lisäksi, kaukkarit fyssan kanssa 

järkätään myös! Heti hommaa uudelle kipparille.  

 

Aaro: Tänään koulutusryhmän kokous ja 

halloped-tapahtuma. Vaalikokous lähestyy jaiks!  

 

Julius: rakastan metroa! Jos ette viel kuullu, lyl. 

Viikonloppu oli kiva, oli aika Infoähky! Hyvää ruokaa! 

Ja eka metro länteen!! Lisää metroa! Kouluu on viel 

liikaa. Ens viikonloppu Sos! 

 

Oliver: Ansiomerkkitmk, pikkujallut were funnies, vaali 

is hype, ke säätiön ja to killan vaalikokous. 

 

Hilda: Terveisiä Oulusta! Oon täällä INCM-tapahtumassa 

Suomen National Contactina keskustelemassa EASA:n 

tulevaisuudesta (EASA = European Architecture Students 

Assembly) Vähän oon ollu nyt offline kiltahommista, mut 

täällä on tullu pöhistyy tosi paljon ja levitettyä 

Arkkitehtikillan ja koko suomalaisen 

opiskelijakulttuurin ilosanomaa! To ennenku lähin, 

järkättiin IE-toimikunnan kaa Apu-IE-sitsit,jotka meni 

varsin mallikkaasti, oli kivaa! Harmittaa kun missaan 

vaalikokouksen, mut täällä on kyl hyvä ihmisen olla. 

Stay tuned, EASA-pöhinää luvassa myöhemmin! Suosittelen 

kaikille!  

 

Pietari: Rahaa saatu, tällä hetkellä ollaan plussalla. 

Armoton loppurutistus käynnissä. Fuksit kontaktoitu. 

Painotuotteiden kanssa tulee vähän kiire. Logistiikassa 

vähän fuksipulaa. Koristelussa riittää vielä hommaa, 

(jatko)ruokien tekijät vielä hakusessa.  

 

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

9€, Kaapo 5€, Ellen 6€, Hilda 4€, Maria 3€, Otso 2€, 

Oliver 1€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 



Päätös: hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet 

laskut. 

Kulukorvaus: Kaapo Lipasti, 87,02€, Wähiksen 

panotarvikkeet 

AYY: 100,00€, Wähiksen tilavuokria (Sitsikeittiö ja 

Large guestroom 4.12.) 

Kulukorvaus: Emma Savela, 17,43€, Kokoustarjoilut 

 

8. Historiikkien hävityssuunnitelma  

Killan 100-vuotishistoriikkeja on Miestentiellä 

pahvivarastossa jäljellä laatikoittain. Niistä pitäisi 

päästä eroon ennen ensi kesällä koittavaa muuttoa. 

Lisäksi historiikit tulisi poistaa killan taseesta. 

 

100-vuotishistoriikkeja voitaisiin yrittää vielä jakaa 

arkkitehtitoimistoille ja Arkkitehtikillan 

yhteistyökumppaneille. Niitä voitaisiin myös käyttää 

jollain tavalla hyväksi juhlavuoden toiminnassa ja jakaa 

fukseille haalariseikkailussa. Kaikkia historiikkeja ei 

hävitetä, vaan niitä säästetään noin 100 kpl. 

Historiikki arkistoidaan Arkkitehtuurimuseolle ja 

Teekkarimuseolle. Keskustellaan asiasta lisää uuden ja 

vanhan hallituksen yhteisessä tapaamisessa. Päätöksen 

tämän vuoden tilinpäätöksestä tekee ensi vuoden 

hallitus, joten asiasta on hyvä keskustella. 

 

Paikalle pääsevät hallituslaiset inventoivat 

historiikkien määrän perjantaina 15.12 klo 15 ennen 

Laitoskauden päättäjäisiä.  

 

9. Ansiomerkkien saajat 

Päätös: Päätettiin killan ansiomerkkien saajat 

Ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. (Liite 1 

arkistoitiin). Keskusteltiin, että ansiomerkkisysteemiä 

olisi syytä uudistaa ja se voitaisiin tehdä ensi vuonna 

juhlavuoden yhteydessä.  

 

10. Vanha <3 uusi hallitus  

Pidetään vanhan ja uuden hallituksen yhteinen hengailu-/ 

perehdytysilta to 30.11. klo 16.00 kiltiksellä. 

 

11. Loppuvuoden kokousajat 



Käytiin läpi loppuvuoden kokousajat, seuraavat kokoukset 

ovat: 

Keskiviikkona 29.11. klo 8.00 

Torstaina 7.12. klo 17.00 

Maanantaina 11.12. klo 8.00 (viimeinen kokous) 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.13. 
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Päätettiin myöntää ansiomerkkitoimikunnan esityksen mukaisesti 

Arkkitehtikillan ansiomerkki seuraaville henkilöille: 

 

Säde Palmu 

Venla Keskinen 

 

 

 

 

 

 

Ansiomerkit jaetaan 109. Wähäjoulussa 5.12.2017. 
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