
Pöytäkirja 09/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 09/2018, 27.2.2018, klo 17.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen,  poistui kohdassa 12. 
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, saapui kohdassa 7. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03. 

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 Anna 

Poikulainen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Aino (uudestaan), Tekijä, 2x 

Tekniikka ja Talous, sekä Arkkitehtiuutiset. 

 

Ellen: Alkuviikko mennyt pelkissä edustustilaisuuksissa. 

Eilen oli ARTS annual review, missä tuli tutuksi eri 

laitosjohtajat ja muuta mitä ARTSissa tapahtuu. Tänään 

oli taas laitoksen johtoryhmän kokous, jossa taas kerran 

muistutin tilatarpeista. Kiitoksia eilisestä 

Jääräkeskustelusta! Ensi viikolla pidetään ensimmäinen 



laitoskahvi, eventti julkaisen huomenna. Hukkasin 

puheenjohtajan kävelykepin mutta sen paikka on tiedossa.  

 

Sofia: Alkuviikko oli vaikea, viikonloppu meni toisaalta 

oikein makoisasti. Sain järjesteltyä kaikkia 

rahiskansioita ja kirjoitettua vihdoin tosun omat kohdat 

loppuun. Pitäisi vielä tehdä pahvimyynnille ohjeet. 

Procountorin käyttöönotossa hieman ongelmia, toisaalta 

se ei sinänsä haittaa, sillä kaikki info mikä sinne 

pitäisi sitten laittaa on mulla ylhäällä. Odotan kovasti 

Väärinymmärrettyjä <3 

 

Riina: Toivottavasti vika periodi kandia menossa! 

Torstaina tiedetään lisää seminaarista ja sitä voi 

ruveta sitten tekemään. Arkkitehtuurimuseolta ei oo 

kuulunut oikein mitään workshopista.  

 

Isabella: kipeänä meni viimekin viikko. Tänään oli 

LES:in ja tutorkoordinaattoreiden tapaaminen. 

 

Niko: Koulu laahaa perässä, toivottavasti ote ei 

kokonaan lipsu. Väärinymmärrettyjen työmäärä on vielä 

aika huikea, mutta jos tehdään yhdessä niin saadaan 

hoidettua. Muuten odotan innolla muiden kiltojen kanssa 

tekemistä! Jee!  

 

Meeri: Aamulla kokoustettiin laitoksen johtoryhmän 

kanssa ja muutenkin viikko täynnä kokouksia. 

Väärinymmärretyt on jo perjantaina, jee! Torstaina 

nähään myös Valkohaalarien kesken.  

 

Havu: Kappeli-kurssin kanssa olen kunnolla helisemässä. 

Kohta lähdössä matkalle ja sillä rintamalla tuntuu 

olevan nyt kaikki kondiksessa. Nettisivuille päivitin 

uuden sponsorit ja uuden majakansion. Tänään 

palaveroitiin nettisivujen tulevaisuudesta, josta voin 

tarpeen mukaan kertoa METAssa. 

 

Svenja: Viime viikon puolikas loma koulusta nyt ohi ja 

hommaa riittää taas kyllä kunnolla. It-asioiden äärellä 

edelleen, tänään teen siitä selvitystä paperiin, jotta 

tulee kiltalaisillekin infoa. Tänään aamulla oli TSAKin 

kokous, jossa tärkeää keskustelua mm. Taidejaksojen 

kuormittavuudesta ja opiskelijaedustajien tärkeydestä 

laitosten työryhmissä. 

 



Meetu: Koko viikko pyöri enimmäkseen majatalkoiden 

ympärillä ja kouluhommat jäivät kokonaan tekemättä → 

ahdistuslevelit 1000. Talkoot onnistui tavallaan ihan 

jees vaikka suurin osa kaikesta meni kohtuullisen 

perseelleen, Äpy jäätyi (taas), takka on paskana, putket 

jäässä ja lähdettiin jo lauantaina pois. Ei paras 

viikkoni. 

 

Lauri: Uus duuni alkoi viime viikolla! Ensi viikon 

haalarikahvien suunnittelua ja ens kuun laattabileiden 

suunnittelua Temalin kanssa. 

 

Anna :  ISOhaussa on jo mukavasti hakemuksia, jee! 

Huomenna ITMK:n kanssa auttamaan viime vuoden 

toimikuntaa ISOsitseille, loppuviikko Retriittiin 

keskittymistä. Kaikki hyvin, tuntuu jo ihan keväältä.  

 

Maria: Kiitos eilisestä, oli tosi hyödyllistä 

keskustelua jäärien kanssa. Tuli paljon ideoita, niin 

hyvinvointi kuin alumniasioihin. Viime viikolla olin 

myös HvTMK:n kokouksessa, missä suunniteltiin mm. Hullua 

Jussia, sekä MAIK:in kokouksessa. Tällä viikolla myös 

MAIK:in vuosikokous! Ja ainiin, oli kyllä kivat ja 

paljon absurdeja tilanteita tarjonneet Kemman vujut! 

 

Julius: vähän koulua. Japanii hattori hanzooo! LESin 

kokouksessa äsken Isben ja Minkin kaa.  

 

Sakot:  Anna 4€, Meetu 2€, Isabella 2€, Havu 2€, Svenja 

2€, Sofia 2€, Ellen 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Laksu: AYY 50,00€, Otarannan kerhotilamaksu 

Lasku: AYY 3,00€, Sauna in Transitin autopaikka 

Lasku: AYY 150,00€, Otarannan kerhotilan ja OK20 

tilavaraukset 

Lasku: Cosa Nostra Crew Oy 1097,40€, Wähäjoulun 

tarvikelainamaksu 



Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 40€, vuosijuhlaedustus 

(Hermanninsitsit) 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 30€, vuosijuhlaedustus 

(Kevätpäiväntasaus) 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 41,25€, 

vuosijuhlaedustus (Kondensatio) 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 40,90€, raatikarva, 

ostoksia raadinwaihtoon 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 28,12€, tarjoilut raadin 

koulutukseen 

Kulukorvaus: Petra Minkkinen, 7,79€, fuksien 

historiaillan tarjoilut 

Kulukorvaus: Petra Minkkinen 16,50€, fuksien 

laulukoesaunan tarjoilut 

Kulukorvaus: Otso Huhtala, 17,38€, Kulttuurisektorin 

kokoustarjoilut 

Kulukorvaus: Heidi Kivistö 60,00€, vuosijuhlaedustus 

(KY) 

Kulukorvaus: Julius Hästesko 87,50€, Vuosijuhlaedustus 

(TamArk48, Kevätpäiväntasaus, Hermanninsitsi) 

Kulukorvaus: Taneli Härmä 25,46€, Lukkarikoulutuksen 

tarjoilut 

Kulukorvaus: Meeri Pitkänen 112,50€, Vuosijuhlaedustus 

(Cuba Night, TF146) 

Kulukorvaus: Pietari Sulonen 100,00€, Wähäjoulun 

päämiksaajan korvaus Farangin lahjakortin muodossa 

Kulukorvaus: Anna Mäkelä 169,39€, Majatalkoiden 

tarjoilut 

Kulukorvaus: Anna Mäkelä 14,78€, Halkon tarjoilut 

Kulukorvaus: Netta Siljander 31,70€, Hiivaa 

panotoimikunnalle  

 

8. Teekkarijaoston edustajat vierailee 

 



Myönnettiin puheenvuoro teekkarijaoston puheenjohtajalle 

Tuomas Rantatarolle ja Teekkariperinnetirehtööri Johanna 

Vuorelmalle. 

 

Teekkarijaosto saapui esittelemään jaoston toimintaa, ja 

yleisesti teekkariasioista ja miten kilta liittyy 

siihen.  

 

-Teekkarijaosto perustettiin 1991 hoitamaan 

kulttuuriasioita, minkä jatkumona se hoitaa nyt AYY:ssä 

teekkarikulttuuriasioita 

-Jaostossa on 14 jäsentä mm. Puheenjohtaja, Fuksimajuri, 

IE-tirehtööri, yms. , joista jokaisella on johdettavana 

oma toimikuntansa 

-Agendana vaalia, ylläpitää ja kehittää 

teekkarikultuuria ja -perinteitä 

-lähin kontakti AYY:llä yleisesti teekkareihin 

liittyviin asioihin 

-toiminta verrattavissa kiltojen hallitusten toimintaan, 

kokoustaminen kerran viikossa, asialistalla AYY:n 

kulttuuripuolen kuulumiset, ja mm. Talviajan 

lakkilupahakemukset 

-järjestää runsaasti tapahtumia itse ja toimikuntiensa 

kautta, kuten Jämeränjälki, Otatarhan ajot, Gravitaatio, 

Teekkariperinnejuhla, Wappubileet 

 

9. Häirintä ja epäasiallinen käytös 

AYY:n edustajistossa ja Aalto-yhteisössä on ollut paljon 

keskustelua häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. 

Keskusteltiin, haluammeko muotoilla kantaaottavan 

tekstin esimerkiksi nettisivuille, tai jollain muulla 

tavalla näyttää killan kannan asiasta.  

 

Päätimme, että muotoilemme tekstin, joka osoittaa 

selkeästi, ettei Arkkitehtikilta hyväksy minkäänlaista 

häirintää tai epäasiallista käytöstä. Päivitämme myös 

Tapahtumajärjestäjän ABC:tä siten, että se sisältää 

ohjeet häirinnän ja epäasiallisen käytöksen 

välttämiseksi ennen tapahtumaa, sekä miten toimia itse 

tapahtumassa, jos tällaista esiintyy. Välitämme myös 

tiedon AYY:n häirintäyhdyshenkilöistä ainakin 

viikkotiedotteeseen. 

 

10. Oloasu 

Valittin hallituksen oloasuksi farkkutakki 

selkäpainatuksella. Sofia etsii ehdotuksia. 



Pidettiin kokoustauko 18:28-18:33. 

 

11. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia. 

MARK III 7.4.: Ellen Heikkilä ja Riina Juhala 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen kokousajat viikoilla 10 7.10. klo 18 ja 11 

14.10. klo 17. 

 

UO-sektorin terveisiä LESin (ARTSin Learning Services) 

kokouksesta: 

-asialistalla KV-tutorit: halutaan yhdistää maisteri- ja 

KV-tutorointi, tutorit saisivat palkkiota laadun 

parantamiseksi 

-ongelmana kuitenkin on, ettei budjettia ole kuin 1-5 

tutoriin (ennen 10+), vaikka sisäänotto kasvaakin 

-budjettia voidaan ehkä lisätä rekryämättä jääneen 

tutorkoordinaattorin palkasta, jotta saataisiin 

kasvatettua tutormäärää 

-mietittiin mahdollisuutta kahden tyyppisiin 

KV-/maisteri-isoihin, niihin jotka saa palkkiota ja 

joilla on selkeä vastuu, ja niihin jotka eivät saa 

palkkiota, mutta auttavat sosialisoitumaan ja 

integroitumaan vielä lisää meihin ja meidän kulttuuriin 

-tai mahdollisuus, että otettaisiin tutoreiden palkkio 

könttänä killan KV-toimintaan, ja tutorit toimisivat 

palkatta, jolloin voisi olla helpompi rekrytä enemmän 

tutoreita 

-viesti LESin puolelta on, että on mahdollisuus soveltaa 

tätä 

-ilmi tuli myös LESin puutteellinen tieto 

kv-opiskelijoiden todellisesta määrästä 

 

 

Nettisivujen päivitys etenee,  20.3. kokouksessa Havu 

esittelee uuden ilmeen. 

 

Ei laadita ehdotusta Hyvä Opettaja -palkintoon näin 

pikaisella aikataululla.  

 

TSAKin kokous: 

-Taidejaksojen, etenkin Ajatuksen, kuormittavuus tuli 

esille. Se vie koko periodin, mutta ei saa silti 

hirveästi opintopisteitä. 



-Kokouksessa mietittiin, jos niitä voisi muuttaa 

vapaavalinnaiseksi, ongelmana kuitenkin sissarien 

lukujärjestyksen yhteensovitus. Nousi esiin myös kurssin 

poisto, ja sen opintomäärien siirtäminen 

YoYo-opintoihin. 

-Työryhmä perustettiin miettimään mitä asialle voidaan 

tehdä. Asialla kiire, sillä muutaman viikon päästä 

lyödään lukkoon 2 vuoden opetussuunnitelma. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13. 


