
Pöytäkirja 36/2017 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 36/2017, 29.11.2017, 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 8 
Opintovastaava Aaro Timonen 

Päätoimittaja Ellen Heikkilä saapui kohdassa 5 
Tilava Majava Fredrika Hallenberg 

Yrityssuhdevastaava Katariina Viljamaa saapui kohdassa 8 
 

Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja, SAFA:n 

opiskelija-asiamies Santeri Nuotio saapui kohdassa 7, poistui 
kohdassa 9 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.02. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

muutoksin: siirrettiin kohta 8. SAFA:n kiltasopimuksen 
päivitys ennen kohtaa 9. Talousasiat ja lisättiin kohta 

11. Vuosijuhlapaikkojen tarjoaminen . 
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hilda Uusitalo ja 

Maria Karjalainen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Postiin oli tullut Tekniikka & Talous, Ahjo ja 

Arkkitehtiuutiset. 

 

Emma: Vaalikokous on nyt takana, aivan mahtava hallitus 

ja toimihenkilöt valittu ensi vuodelle! Kokouksen 



vetäminen oli fyysinen suoritus mutta sujui kaiken 

kaikkiaan hyvin. Tällä viikolla koitetaan saada Pekan 

kanssa laitossopimus allekirjoitettua. Wähisaamuna myös 

laitoksen johtoryhmän kokous, johon yritän ehtiä. 

Keskiviikkona edarin kokous, jossa varmistuu ensi vuoden 

kuviot. Nyt vielä kandin viimeinen loppurutistus ja 

sitten vaan wähistä odotellessa<3 

 

Ellen: Mun koko elämä on tällä hetkellä fyysinen 

suoritus. Saattaa jäädä pari kurssia rästiin koska 

päivät eivät kerta kaikkiaan riitä, mut yritän parhaani. 

Paperin juttujen karhu meneillään, deadline on 

torstaina. Ja lähetän painoon sit ens viikolla, toivon 

mukaan saadaan ne sit pikkujouluihin. Yritän kyllä 

chillata, tää on vaan yhtä huhhahheitä täl hetkellä. 

Mutta muuten oon kyllä iloinen ja ens vuosi jännittää 

silleen hyvällä tavalla. 

 

Petra: Mulla on seuraaja!!!!! Ja viikonloppuna oli 

Suomi-excu! Jerikon grilli <3  Tää ja ens viikko on 

kyllä kokonaisuudessaan aika suoritus mutta onneksi 

Wähis palkitsee! Spektaakkelista on tulossa eeppinen. 

Fuksijutut on jääny tältä viikolta aika vähäiseksi. 

Saatiin viime viikolla kyllä Fuksijäynän suunnittelu 

käyntiin Lenskun ja Hannan kanssa. Voin sanoa, että oon 

hiukan kade fukseille. :P Tsemppii kaikille vikaan 

puristukseen! Pitäis askarrella vielä joulukortteja.  

 

Hilda: Oli kyllä mieletön INCM, ja arkeen paluu on 

tullut sit kans vyöryen. Eilen siivosin virastosta 

tölkit ja tein henk koht pullonpalautusennätyksen. Kohta 

kokoustetaan AA-vujuista Athenen kanssa, niitä ennen 

pitäs viel parit muut vujut ja itsenäisyyspäivä selvitä 

hengissä. Soos! Ainii ja meil on seuraajat jee! Loppuu 

tääki lysti aikanaan lol. 

 

Otso: Aikamoinen rutistus oli noi vaalit, mut saatiin 

huipputoimijat ens vuodelle! Suomiexcu oli kiva. Tää 

viikko on tosi sos, mut wähis tulee! Wähiskalenterin eka 

luukku on nyt auki ja sen toimitti Vista, muutamalle 

päivälle puuttuu vielä tekijöitä. En oo nyt ite ehtiny 

kysellä kovinkaan paljoa ketkä vois luukkuja tehdä, 

joten kyselkää kaikki muutki. 

 

Matti: Onnittelut uudelle hallitukselle ja 

toimihenkilöille! Erityisesti Isbelle ja Ellalle 



kv-sektorilla. Maanantaina oli vihdoin vaihtoinfo ja se 

meni mun sekoiluista huolimatta yllättävän hyvin. 

Erityisesti puhujat oli tosi hyviä ja monet toivo 

tämmösiä jatkossakin. Avattiin ARTSin 

opiskelijapalveluidenkin silmät siitä, miten 

opiskelijoita kannattaa näissä vaihtopromoissa hyödyntää 

ja he lupasivat olla yhteydessä jatkossakin. Eilen oli 

yhdistyskoulutus ja saatiin Vistan kanssa 

kunniamaininnat Ayy:n kansainvälistynein yhdistys 

-kisassa. Nyt vaan mennään deadlinesta toiseen ja 

joululomalla on sitten kurssit palautettu tai ei. 

 

Aaro: Viime viikolla koulutusryhmässä keskusteltiin 

kaksivuotisesta opetussuunnitelmasta, etenee hitaasti, 

mutta luonnos tulossa ensi viikon aikana. 

Halloped-tapahtuma onnistui hienosti. Nyt on kasassa 

hyvin hakijoita sekä AYYn että SAFAn hallopedeiksi. 

Vuoden opettaja-palkinto on kaiverrettavana ja Wähis 

lähestyy vauhdilla! 

 

Kaapo: Vitusti kaikkee nyt. Soon dead. 

 

Katariina: Lol luulin et loppuvuosi ois semi chilli. No 

eipä oo. Oispa jo loma. Suomi-eksku oli kuitenkin tosi 

hauska! Ens vuoden juttuja pitäis vielä miettiä Iiron ja 

Laurin kaa. Mut jee Slush! Ja Wähisssszz. 

 

Fred: kdkdllsösöösjfn hienosti siivottu minä jes!  

 

Maria: Oijoi nyt on jotenkin niin stressitön olo, kun 

kouluhommat jeppismallilla, otaniemeläistyminen tehty ja 

vaalikokous käyty. Tänään suunnitellaan Katrin ja 

Robbanin kanssa AA-vujuja ja huviksen virkistystä 

suunnitellaan kanssa. Viikonloppuna Stimulaatio, koska 

mitä ois viikonloppu ilman jäätävää juhlaputkea :D 

 

Sakot: Kata 18€, Matti 18€, Fred 10€, Julius 9€, Petra 

9€, Ellen 8€, Kaapo 5€, Hilda 4€, Maria 3€, Oliver 3€, 

Otso 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin uudet jäsenet jäsenmaksujen perusteella: 

 

Seela Pentikäinen 

Toni Vuohelainen 

Antti Rissanen 



Miranda Puranen 

Iiris Uusi-Kilponen 

Arvi Eskelinen  

 

7. Päivitys ansiomerkkeihin 

Ansiomerkkitoimikunta esittää päivitystä killan 

ansiomerkkien saajiin. Ansiomerkkitoimikunnan 

puheenjohtaja Santeri Nuotio kertoi, missä mennään. 

Päätös: Hyväksyttiin killan ansiomerkkien saajat 

esityksen mukaisesti. (Liite 1 arkistoitiin) 

 

8. SAFA:n kiltasopimuksen päivitys 

Käytiin läpi SAFA:n kiltasopimuksen päivitykset vuodelle 

2018. (Liite 2 arkistointiin) Keskusteltiin 

muutosehdotuksista ja hyväksyttiin ne. Sopimus 

hyväksyttiin allekirjoitettavaksi Wähäjoulussa 5.12. 

 

9. Talousasiat 

Päätös: hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet 

laskut. 

 

Kulukorvaus: Kaapo Lipasti, 40,00€, VK70-edustus 

Kemistikilta ry: 210,00€, Neon Rave -lippupaketti 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta: 100,00€, Wähiksen 

tilavuokria 

Omena Hotellit Oy: 8,00€, Suomiexcu 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta: 350,00€, Wähiksen 

tilavuokria 

Kulukorvaus: Ida Salonen, 20,00€, Wähiksen koristelut 

Kulukorvaus: Katariina Viljamaa, 40,00€, AYY:n 

vuosijuhlaedustus 

 

10. Laitossopimuksen hyväksyttäminen allekirjoitettavaksi 

Päätös: hyväksyttiin päivitetty Laitossopimus 

liitteineen allekirjoitettavaksi.  

 

11. Vuosijuhlapaikkojen tarjoaminen 

Viime aikoina Neuvostossa on keskusteltu siitä, 

pitäisikö vuosijuhlien edustuspaikkojen tarjoamista 

jatkaa. Kiltojen välisen sopimuksen perusteella on 



yleensä tarjottu muille killoille yksi ilmainen 

edustuspaikka vuosijuhlilla.  

 

Nykyään tehdään kuitenkin paljon enemmän yhteistyötä 

myös muiden erityisasemayhdistysten kanssa, joten 

ilmaispaikkojen tarjoaminen pelkästään killoille ei enää 

ole kovinkaan perusteltua. Lisäksi kaikilla 

yhdistyksillä ei välttämättä ole varaa tarjota 

ilmaispaikkoja muille tai ei välttämättä järjestä 

vuosijuhlia joka vuosi.  

 

Arkkitehtikillan hallituksen kanta on, että oletettujen 

ilmaispaikkojen tarjoamista ei tulisi jatkaa enää ensi 

vuonna ja että jatkossa jokainen erityisasemayhdistys 

voisi itse päättää, kuinka paljon rahaa laitetaan 

edustusbudjettiin. Toisin sanoen: muiden kutsumisen 

perinnettä halutaan jatkaa, mutta tarjottuihin 

paikkoihin menevät rahat siirtyisivät killan omaan 

edustusbudjettiin. Näin edustuskulujen todellinen määrä 

näkyisi killan budjetissa ja toiminta olisi 

läpinäkyvämpää. Lisäksi tulevana vuonna olisi 

mahdollista pohtia esimerkiksi edustuskulujen ja 

virkistysbudjetin suhdetta.  

 

Emma välittää Arkkitehtikillan kannan eteenpäin 

Neuvostolle.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Uuden ja vanhan hallituksen tapaaminen huomenna 

kiltiksellä. Käydään läpi hallitustoimintaan liittyviä 

yleisiä asioita. 

 

Wähiskuulumiset: Vika tykitys menossa, ideoita 

toteutettu vauhdilla. Tänään vastaanotetaan 

Wähispaketteja. Pietari lähdössä kertausharjoituksiin, 

mutta tulee takaisin 4.12.  

 

Sovittiin aikatauluja viikonlopun spektaakkelin ja 

Nihilistin valmistelua varten.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.08. 
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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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