
Pöytäkirja 05/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 5/2018, 30.1.2018, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen 

Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko 

Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen, saapui 
kohdassa 5 

Foreign Legion Captain Isabella Rauh 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä, saapui kohdassa 5 
Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 

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 Meetu Mäkelä ja Lauri 

Kärpänoja. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Tekniikka ja Talous, 

Arkkitehtiuutiset, Aalto University Magazine, kutsut 

Cuba Nightiin (C-kasetin muodossa), Puunjalostajakillan 

vuosijuhliin, sekä Muistinnollaukseen. 

  

Ellen: Grindausviikko vähän kesken kun virus iski 

kiinni. Sitä se vaihtoviikonloppu tekee, oli tosi 

kivaa. Teimme viime viikolla budjettia ja 

toimintasuunnitelmaa, huomenna budjettiriihi, tulkaa 



puolustelemaan rahojanne! Huomenna on myös dekaanin 

lounas uudessa Studio Kipsarissa.  

 

Meetu: Tuntuu, että söin koko viikon pelkkää 

kokouspullaa ja join alkoholia, mikä oli toisaalta ihan 

jees. Kiltasitsit oli ihan todella eeppistä kamaa 

(kiitos Niko ja Meeri). Kaikki menee ihan kivasti. 

Vuoden ekat kiltiskokous ja majakokous diilattu. 

 

Sofia: Viikko oli mennyt tosi kivasti. Ensimmäinen 

pahvimyynti takana, procounterista muutamat jutut 

tsekattu. Paljon uutta opeteltavaa tulossa, huhhuh, 

jännää 

 

Meeri: Kiire viikko takana! Kiltasitsit meni ihan 

nappiin, kaikki onnistu ja porukka tuntu viihtyvän. Tosi 

hyvä fiilis! IE-vaihto oli fyysinen ja unohtumaton, meil 

on ihan huikee porukka kasassa! <3 Tän viikon aion 

poikkeuksellisesti omistaa kokonaan koulujutuille… 

 

Anna: En olis uskonut, että selviän viime viikosta 

hengissä. Nyt on kuitenkin jotakuinkin kaikki hommat 

hoidettu, taidejakso taputeltu ja univelat kuitattu. 

ITMK-vaihto oli super!! Nyt kun aikataulu on taas vähän 

inhimillisempi, odotan innolla että ehdin keskittyä 

kunnolla aina käsillä olevaan asiaan ja hoitaa esim. 

rästikoulujuttuja pois. 

 

Isabella: Viikko on vierinyt erinäisten tapaamisten 

parissa. Kävin jututtamassa Kotnikia opintojen 

järjestelyjä koskien, puhuin orientaatiosta laitoksen 

opintokoordinaattorien kanssa sekä, mikä tärkeintä, näin 

Ellaa (meidän Viikinkiämme) kahvilla. Laitettiin heti 

aluille yhteistyö KIK:in kanssa. Luvassa on heidän ja 

AK:n yhteinen reissu Tallinnaan BuildIT seminariin 

(ajankohtana 18.-19.4.).  

 

Riina: Yhteistyö Arkkitehtuurimuseon kanssa on vielä 

vähän epäselvää. Jonkinlainen workshop killan kanssa on 

tulossa ja syntyi ajatus arkkitehtiyhteisön toimijoiden 

(museo, safa, archinfo, atl, rts..) ja niiden tehtävien 

esittelyillasta. TTER haluaa että paviljonkiporukka 

perustelee hakemusta tarkemmin. 

 

Lauri: Miitit Tikkurilan ja Oraksen kanssa, miettivät 

vielä tukisumman määrää. Innovarch lähtee 3 000e mukaan. 



Paperin sponsseja soiteltu assareiden kanssa. Hyvin 

menee! 

 

Maria: Huhhuh mikä IE-vaihto takana, kiitos uudelle 

toimikunnalle järkkäilyistä! Viime viikolla tuli tehtyä 

toimintasuunnitelmaa, budjetin luonnosta Ellenin kanssa, 

tilasin haalarimerkkejä, vujuedustusexceliä, yms. Raadin 

koulutus oli kanssa kiva, paljon innokkaita fukseja 

paikalla! Ja MAIK-risse etenee huhuuu... 

 

Havu: Kiltasitsit olivat loistavat, kiitos IE! 

Verkkosivuille on lisätty nyt tapahtumanjärjestäjän 

opas, logomateriaalit ja toki viikkotiedote 

kaksikielisenä. Sektorin budu ja tosu on kanssa kasassa. 

Yllättävän aikaansaava viikko. 

 

Niko: Viime viikko meni aika väsyneissä tunnelmissa ja 

sama jatkuu vielä. Kiltasitsit meni hyvin ja 

IE-vaihdostakin selvittiin myös melko alkoholittomana. 

Eilen olin jonkun TV-sarjan kuvauksissa avustajana, mikä 

oli ihan mielenkiintoinen kokemus. 

 

Julius: ITMK-vaihto oli huikee! Kiitos uusi toimikunta! 

Nyt on sit vaihdot (vihdoin) ohi. Ens maanantaina 

ISOille järkätään lipunryöstöä. Voisin mennä tapaamaan 

laitoksen tyyppei ja puhuu niiden kaa orientaatiosta.  

 

Svenja: Viime viikolla oli paljon kopo-miittejä. 

Keskiviikkona oli ensimmäinen virallinen OPN-kokous, 

kiva kun alkaa tuntee tyyppei! Torstaina nähtiin killan 

kopo-sektorin eli kaikkien Hallopedien kanssa, hyvä ja 

aktiivinen porukka. Eilen alettiin työstämään kyselyä 

IT-opetuksesta. Kivaa että alkaa tapahtui konkreettisia 

asioita 

 

Sakot: Meetu 2€, Isabella 2€, Havu 2€, Anna 2€ 

 

  

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Lea Hettula varsinaiseksi killan jäseneksi. 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin kokousvälillä saapuneet uudet laskut. 

 

AYY: 30€, Kiltasitsien tilavuokra 



Merkillinen Oy: 432,95€, Arkkitehtikilta- ja 

AK110-haalarimerkit 

Kulukorvaus: 129,87€, Maisa Tirkkonen, tarjoiluja 

fuksitapahtumiin 

Kulukorvaus: 6,57€, Meetu Mäkelä, tarjoiluja 

kiltiskokoukseen 

Kulukorvaus: 20,03€, Oliver Kärki, Raadinwaihdon 

ulkotulet ja bensat 

 

Hyväksytään takautuvasti: 

Dudeson Activity Park: 635,00€, Raadinwaihdon 

aktiviteetti 

 

8. 110-tilannekatsaus 

- Paviljongille on haettu 20 000€ TTER:ltä, ja 

ollaan menossa keskustelemaan heidän kanssaan 

siitä vielä tarkemmin. 

- Wähätoimikunnan toimikunta saatu kasaan ja 

ideointi käynnistetty 

- Juhlavuosiseminaarista päätettiin järjestää 

kiltapäiväkerho ma 12.2. Puheenvuoro annettiin 

ohikulkeneelle Santeri Nuotiolle, joka mainitsi 

mahdollisesta yhteistyöstä O-SAFA:n kanssa. 

Seminaariin on myös mahdollista hakea avustusta 

SAFA:lta, luultavasti maaliskuun alkuun mennessä 

(Santeri lupasi tarkistaa tämän). 

- Nettisivut ovat vielä vaiheessa 

- “Härpäkkeiksi” on suunnitteilla logollisia 

skumppalaseja, kangaskasseja ja college-paita, 

sekä 110-rypsiöljyä selvitellään. Lisäksi tekeillä 

alastonkalenteri vuodelle 2019, joka pyritään 

saada myyntiin jo wapuksi 

- Keskusteltaessa arkkitehtuurimuseon kanssa 

mahdollisesta yhteistyöstä nousi esille ideat 

arkkitehtuurin alan toimijoiden 

esittelytilaisuudesta, sekä 

elämänhallinta-workshopista. Lisäksi jo sovittuna 

on opiskelijoiden kanssa toteuttava museon 

kehittämismahdollisuuksia käsittelevä workshop. 

 

9. Killan kesäpäivien ajankohta 



Kesä-Kiljavan ajankohdaksi on päätetty 15.-17.6., mikä 

oli alkuperäinen ajankohta killan kesäpäiville.  

Päätettiin järjestää killan kesäpäivät 20.-22.7.  

 

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 keskusteluaiheiksi jäärien ja hallituslaisten 

välisen kahdenkeskisten mentorointisuhteiden 

aloittaminen, kuormittavuus, sekä juhlavuosi. Ehdotetaan 

ensimmäiselle tapaamiselle ajankohdiksi 19.2., 26.2., 

tai 1.3., työajan jälkeen. 

 

11. AllWell? -kyselyn jatkotoimenpiteet 

Viime vuonna pidetyn AllWell? -kyselyn tulokset olivat 

varsin huolestuttavia koko yliopistossa, ja varsinkin 

Arkkitehtuurin laitoksella.  

 

Käytiin läpi, mitä jatkotoimenpiteitä olemme tehneet, ja 

keskusteltiin miten voisimme keväällä tiedostaa ja 

edistää opiskelijoiden hyvinvointia. 

 

Jatkotoimenpiteinä kyselyn tuloksista käsittelimme 

kyselyn tuloksia viime vuoden hallituksen kokouksessa 

opintopsykologin kanssa. Tämän seurauksena järjestettiin 

laitoksen opiskelijoille ja työntekijöille yhteinen 

kuormittavuus-workshop. Laitoksen ja psykologien kanssa 

yhteistyössä aloitettiin myös Suunnittelijaksi 

kasvamassa -kurssi, jota mahdollisesti yritetään 

sisällyttää opinto-ohjelmaan. Kuormittavuuden huomiointi 

onkin näkynyt muutamien kurssien järjestelyissä, 

esimerkiksi opiskelijoiden puolelta ilmi tullut pyyntö 

kurssien palautusaikojen siirrosta aamusta iltaan on 

huomioitu joillain kursseilla. 

 

Päätettiin järjestää kiltapäiväkerho hyvinvointi- ja 

kuormittavuusteemalla huhtikuussa, alustavasti ma 9.4. 

Tätä ennen Varapuheenjohtaja-sihteeri ja Opintovastaava 

valmistelevat kyselyn laitoksen opiskelijoille, jossa 

kerätään konkreettisia kokemuksia ja kehitysideoita 

kuormittavuuden vähentämiseksi. Kiltapäiväkerhossa 

aiotaan käydä näitä vastauksia läpi ja jatkokehittää 



selkeitä muutosideoita laitoksen kurssijärjestelyihin, 

joilla saataisiin vähennettyä kuormittavuutta (esim. 

palautekeskustelut ja kontakti opettajiin kurssin 

jälkeen, kurssin opintopistemäärän konkretisointi 

työtunneiksi kurssin suunnittelussa, iltapalautukset). 

Näistä kootaan esitys myöhemmin laitokselle 

esitettäväksi. 

 

Lisäksi hyvinvointia halutaan yleisesti ylläpitää 

hyvinvointisektorin liikunta- ja kulttuuritapahtumien 

hyvällä suunnittelulla, joka huomioi opiskelijoiden 

kiireet ja stressin. 

 

Syksylle suunniteltiin myös killan omaa 

hyvinvointiviikkoa Aalto Wellbeing Weekin ajaksi. 

 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia. 

Kevätpäiväntasaus 16.3.: Riina ja Meetu, Maria 

MAIK-edustuspaikalla 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen kesäpäivät alustavasti 6.-8.6. 

Hallituksen kokous to 15.2. klo 17 

Sissarit ovat suunnitelleet oman Vistan kaltaisen 

toimielimen perustamista. Sovitaan kokous AK:n, Vistan 

ja sissarien välille. 

Vuosijuhlaedustusdrive käytiin läpi 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58. 


