
Pöytäkirja 06/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 06/2018, 6.2.2018, 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 

Foreign Legion Captain Isabella Rauh 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

TEKin opiskelijayhdyshenkilö Pekka “Pege” Pirkola,  poistui 
kohdassa 6 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02. 

 

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 Havu Järvelä ja Sofia 

Juntunen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Lisäksi katsottiin Hallituksen KPI (Key Performance 

Indicator), jossa hallituksen jäsenet seuraavat 



viikottain omaa hyvinvointia edistävien asioidensa 

toteutumista. 

 

Ellenin ilmoitusasia: torstaina kokous 

sisustusarkkitehtiopiskelijoiden ja Vistan kanssa. 

 

Postiin oli tullut vuosijuhlakutsu 71. Fuusioon ja 

Tekniikka ja Talous -lehti. 

 

Ellen: Kipeänä koko viime viikon, palautin tänään 

AYY-TOKYO-designkalenteriehdotuksen, huomenna JäJä! 

 

Sofia: Viikko oli melko työläs, kipeänä jo tiistaista 

asti. Pankissa käyty, kohta alkaa kunnon hommat, jei. 

JÄJÄä odottaen. 

 

Niko: Viime viikolla ehti vähän levätä, mutta se tuntui 

jo tosi oudolta. Odotan innolla kämppäkierrosta! Ehkä 

pian saadaan pelattua Muumi-peliäkin. 

 

Isabella: Viikko meni kaikenlaisten työ- ja 

projektihakemusten parissa. Kvtmk:n kanssa kokoustettiin 

tulevista international-sitseistä, jotka pidetään 

23.2.18. Sen lisäksi tutor-rekry on työn alla. 

Mainosjulisteet on jo viittä vaille valmiit. 

 

Riina: Ei mitään uutta länsirintamalla. 

 

Lauri: Paperisponsseja ja excusponsseja. Yhteistyö 

Temalin kanssa varmistui, haalarikahvien suunnittelua 

Wienerbergerin kanssa. Pikkulaskiaiseen vielä lippuja 

myymättä… 

 

Meeri: Vapaasta viikonlopusta sai uutta puhtia. Tällä 

viikolla suunniteltu väärinymmärrettyjä ja myyty 

gravislippuja, huomenna JäJä!  

 

Anna: Pientä stressiä ilmassa, mutta odotan innolla että 

       saisin ISOrekryn käyntiin! Huomenna JäJä, jännää! 

 

Havu: Duunia pukkaa! Näen jo unia mun kerrostalon 

pyörähdysympyröistä. Tapaaminen Tokyon kanssa lupaa 

hyvää. Viikkotiedote taas plakkarissa, nettisivuilla 

uuden hallituksen kuvat ja Metassa ehkä vielä yksi pieni 

yllätys… 

 



Julius: ISOjen Lipunryöstö ei ollut mikään menestys. 

ISOsitseistä tehää sit epic. Torstaina menen jubailee 

Sanna Tekosen kaa orientaatiosta.  

 

Svenja: Kouluhommat painaa näin periodin loppupuolella 

päälle, mutta huominen jäjä varmasti vähän virkistää! 

Muuten ei ihmeempiä tällä viikolla. Viime viikolla 

dekaanin lounas, kiva, että paljon eri ainejärjestöjen 

edustajia paikalla! 

 

Maria: Viime viikolla käytiin pankissa Ellenin ja Sofian 

kanssa, pahvimyyntikin hoitua kaiken lomassa. Vikoja 

IE-asioita hoideltu vielä ja MAIK-risse julkastu, kaikki 

laivalle! 

 

Meetu: Vietin laiskan viikonlopun kotisohvalla ja 

lauantaina Majasäätiön kämppäkierroksella. Nyt alkaa 

vihdoin vuoden eka koulustressi kasvaa. 

 

 

 

6. TEKin tykin vierailu 

Tekniikan Akateemisten opiskelijayhdyshenkilö esitteli 

tulevan vuoden yhteistyökuvioita.  

 

Myönnettiin puheenvuoro Pekka “Pege” Pirkolalle. 
 

Pidettiin 5 min tauko (17:55-18:00) 

 

7. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä. 

 

8. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut ja kulukorvaukset. 

 

ACRE: 744€, Wähiksen silliksen vahtimestari 

Urban Mill: 1240€, Wähiksen jatkojen vuokra 

Lippu.fi: 341,50€, Kulttuurisektorin teatteriliput 

Pukuteollisuus Oy: 4503,07€, Haalarit 

ISS-palvelut Oy: 224,59€, kiltiksen saranan korjaus 

 

Kulukorvaus: Meeri Pitkänen, 52,50€, Potentiaalin 

Tasauksen edustustuki 



Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 41,25€, Kondensation 

edustustuki 

Kulukorvaus: Julia Hermans, 17,55€, Kiltakahvit 

 

9. Toimintasuunnitelman tilanne ja DL 

Käytiin läpi toimintasuunnitelman rakenne ja sovittiin 

lopullinen deadline toimintasuunnitelmalle 23.2. 

 

10. Kiltahuoneen tulevaisuus 

Metallimiehenkuja 4:n alakerrassa on käynyt vesivahinko 

ja rakennus menee todennäköisesti kesällä remonttiin, 

jolloin kiltahuoneelle todennäköisesti ei tule olemaan 

pääsyä. Käydään läpi mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

 

Tilapäistä häätöä Pajalta voitaisiin käyttää 

ponnahduslautana kiltahuoneen muuttoon. Kaapo Lipasti 

(TOKYON Tilavastaava) on ehdottanut, että yrittäisimme 

saada Kandikeskuksen A-siivestä huoneet A207 ja A208. 

Näin kiltahuone olisi lähellä tulevia opetustiloja, ja 

sinne olisi todennäköisesti 24/7 pääsy. Pitää varmistaa, 

ettei tulevien tilojen arkkitehtoninen suojelu estä 

kiltahuoneen muokkaamista arkkitehtikillan tarpeiden 

mukaiseksi.  

 

Hallitus menee katsomaan edellämainittuja tiloja 

torstaina 15.2. klo 16:00. 

Mahdollisia varastotiloja selvitetään korkeakoulun 

ja/tai AYY:n tiloista. 

Meetu työstää Ellenin avustuksella kiltahuoneen luonne- 

ja tilasuunnitelmaa. 

  

11. Puheviestintätapahtuma 

Kilta on saanut Aallon kielikeskuksen yhteydenottoja 

puheviestinnän opetuksesta, johon on ollut vaikeuksia 

saada mukaan arkkitehtuurin kandivaiheen opiskelijoita. 

Kielikeskuksen edustajat ehdottavat, että he voisivat 

tulla johonkin tapahtumaan kertomaan tarjonnasta ja 

vetää esimerkkiharjoituksia. Tällainen matalan kynnyksen 

tapahtuma voisi esimerkiksi kiltakahvi. 

 

Päätettiin pitää kiltakahvit puheviestintäteemalla. 

Ajankohdaksi kielikeskuksen esittelijöille ehdotetaan 

21.2. tai 22.2. klo 12. 

 

12. Palautteenannon promoaminen 



Keskusteltiin, miten voimme rohkaista opiskelijoita 

antamaan kurssipalautetta 3. periodin lopussa. 

 

Päätettiin tehdä viikkotiedotteeseen muistutus 

palautteiden antamisesta, kritiikkikuva(t) instagramiin, 

mihin tekstikenttään muistutus palautteiden 

täyttämisestä, sekä Instastory teemalla “Ellen täyttää 

kurssipalautteen”. 

 

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia: 

 

Muistinnollaus 2.3. tarjotaan paikkaa raadille 

Kuumahionta 9.3.tarjotaan paikkaa raadille 

Cuba Night 10.3. Lauri ja Meeri 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Pahvimyyntitaulukko 

Kämppäkierros 

Seurakuntakodin lukko  

Pieni yllätys  = Hallituksen naamaläsy! 
 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 

https://drive.google.com/open?id=1_bM7ctlwmVTPPW_gBv_KmYO6VdL_Qfjb

