
Pöytäkirja 07/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 07/2018, 15.2.2018, 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 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Niko Santanen ja Meeri Pitkänen 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

Hallituksen ja Jäärien välinen tapaaminen pidetään 

kiltahuoneella 26.2. klo 18.00. 

 

Postiin oli tullut Aino, Tekniikka&Talous, 

Arkkitehtuurin laitoksen vuosikurssille 2012 osoitettu 

kirje OP-pankilta, Rakennusinsinöörikillan uuden 

hallituksen naamaläsy, Kvantti-lehti, Wuorikautiset, 



kutsut 105. Hermanninsitseille, TF:n 146. vuosijuhlaan 

ja Apoptoosiin, sekä ystävänpäiväkortit Athenelta ja 

Inkubiolta. 

 

Ellen: Lähestulkoon terve! Deadlinet extendattu, joten 

menee hyvin. Tapasin tänään Tokyota, haudataan kesällä 

kirves. Killan raha-asioita selvitellään, viime vuosi 

kummittelee. Muutto häämöttää, ja kaikkea pitää alkaa 

tehä. 

 

Sofia: Flunssa melkein ohi, voimat alkavat palautua. 

Harmittaa kamalan paljon se että missasin 

kämppäkierroksen ja laskiaisriehan, ei ees saatu ajokkia 

sinne, kun kaikilla oli niin kiire. Procountorin 

käyttöönotto vieläkin vaiheessa. Laskujen maksamisessa 

myös ongelmaa kun viime vuoden tilityksissä vielä vähän 

epäselvyyksiä. 

 

Riina: Viikonloppu meni järkyttävässä kuumeessa, 

kämppäkierroksen missaaminen harmittaa mutta sain 

planssit palautettua kuitenkin.  

 

Meeri: Jee sain töitä maisema-arkkitehtitoimistosta! 

Kämppäkierros oli täydellinen tapa viettää sunnuntaita; 

oli tosi hauskaa ja kivaa viettää päivä yhessä, kiitos 

kaikille! Gravikses oli myös hauskaa ja 

väärinymmärretytkin etenee. 

 

Lauri: Miitti Isoverin ja weberin kanssa meni hyvin, 

ovat todella kiinostuneita myös 110 jutuista, varsinkin 

paviljongista. Tikkurila ei lähde AK foundationiksi tänä 

vuonna. Kävin siellä A-Talentin tapahtumassa ja 

tarkoitus on järjestää heidän ja AYY:n kanssa iso, koko 

Aallon rekrytapahtuma syksyllä. 

 

Havu: Asuinsuunnittelukurssi plakkarissa, jes! Hyvä 

fiilis. Laskiaisrieha virkisti viikkoa! Majan 

yhteystiedot on päivitetty nettisivuille ja viikkiskin 

taas kasassa. Sain mielenkiintoista sähköpostia 

ulkoministeriöltä. 

 

Anna: Kiitos sunnuntain kämppäkierroksesta! Tällä 

viikolla alettu miettiä ISOrekryä ja kokoustettu 

vuosikurssin KIIMAn tiimoilta, muuten ollut tosi 

aikaansaamaton viikko. 

 



Maria: Uhh mikä viikko ollu! Kämppäkierros, 

laskiaisrieha, palautukset tehty ja melkein 

lomaviikkomainen tunnelma. MAIK-risse ihan tupaten 

täynnä jei! 

 

Niko: Olo on aika flegmaattinen. Tuntuu kuin kaikki 

raajat vaan muuttuisi löllöiksi luuttomiksi möykyiksi. 

Yritetään selvitä. 

 

Isabella: Kiitos kämppäkierroksesta! Kokeita ja 

välikritiikkejä on ollut päiväjärjestyksessä. Onneksi 

viikkoon mahtui myös huikee keikka, joka nosti fiilistä 

ja sitä mukaan myös univelkoja. Nyt on sit mun vuoro 

olla kipeänä.  

 

Meetu: Viime viikko oli hullun kiireinen, mutta nyt on 

taas vähäksi aikaa kaikki polttavat deadlinet hoidettu 

ja on aikaa maata sohvalla tekemättä mitään. 

Jäjä-sitsien kaaos oli snadisti liikaa, ei enää ikinä. 

 

Julius: orientaatiouutisia ku kävin juttelee Sanna 

Tekosen kaa. Fuksihommia, ja ISOhommia 

 

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

2€ 

 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä. 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

S-Business: 230,21€ 

Procountor: 23,56€, kirjanpitokuluja 

 

8. Orientaatio 

Fuksikapteeni esitteli orientaation kuvioita. 

 

Fuksikapteeni oli ollut kokoustamassa 

opintokoordinaattori Sanna Tekosen kanssa, joka vastaa 

laitoksen puolelta orientaation suunnitelusta. 

Yliopiston aikeena on yhtenäistää orientaatiota ja saada 

kaikkien korkeakoulujen aloitus samalle viikolle. 

Arkkitehtuurin laitoksella tämä tuottaa kuitenkin 



ongelmaksi orientaatioon kuuluvan pajakoulutuksen, joka 

olisi tämän hetken suunnitelmissa 20.8. alkavalla 

viikolla, kun itse orientaatio on vasta 3.9. alkavalla 

viikolla.  

 

Näin ollen tulevien fuksien orientaatio alkaisi suoraan 

pajakoulutuksilla, jossa vielä arkkitehtuurin ja 

maisema-arkkitehtuurin fuksien kurssit olisivat Pajalla, 

kun taas sisustusarkkitehtuurin fuksien kurssi Väreessä. 

Ongelmana on siis orientaation aloituksen eriarvoisuus 

ja ryhmäytymisen vaikeutuminen.  

 

Julius varmistaa vielä Sannalta, että ovatko pajakurssit 

todella osittain Pajalla, jonka piti muuttua Väreen 

myötä lähinnä isojen mallien työpajaksi. Lisäksi Julius 

kysyy onko mahdollista vaihtaa pajakurssien viikkoja 

maisteri- ja kv-opiskelijoiden kanssa, jolloin ei 

syntyisi ns. tyhjää viikkoa keskelle fuksien 

orientaatiota. 

 

9. Killan kesäpäivät 

Päätettiin uudeksi ajankohdaksi 3.-5.8.  

 

10. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia. 

Muistinnollaus 100000: Pietari Sulonen 

Kuumahionta: Suvi Rantamäki ja Johanna Vuorelma  

Apoptoosi: Petra Minkkinen 

Fuusio 71: Sofia Juntunen ja Isabella Rauh 

TF:s Årsfest: Niko Santanen ja Meeri Pitkänen 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

-AO-foorumi 9.-10.3., koko hallitus kutsuttu tapahtumaan 

workshoppaamaan Oulun ja Tampereen hallitusten kanssa. 

-Israelilaisia arkkitehtiopiskelijoita Suomessa 

13.-19.3., Havu kysyy tarkentavia tietoja siitä, 

minkälaista ohjelmaa haluttaisiin 

-EASA, ehdotetaan kiltakahveja 5.3.  

-ISO-rekrytapahtuma, kiltakahvit to 22.2. klo 13-14 

-viikkotiedote 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07. 


