
Pöytäkirja 10/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 10/2018, 7.3.2018, klo 18.00 

Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen, saapui kohdassa 5. 
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 

 

AYY:n hallituskummi Lauri Seppäläinen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

 

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 Isabella Rauh ja 

Svenja Lindner. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Tekniikka ja talous, Arkkitehtilehti, 

Rakennustiedon uudet laskutusyhteistiedot, Ruutiset, 

Puuhakukka, Arkkitehtuurikilpailuja 1/2018 ja 

Prosessiteekkarit ry:n naamaläsy. 



 

Ellen: Tampere oli lit! Tänään oli dekaanin lounas, oli 

hauskaa. What’s Going on, ARTS? Pidetään 11.4. 

Arabiassa. Tulkaa edustamaan kiltaa ja Arkkareita. 

Huomenna on LAITOSKAHVIT ja Neuvoston kokous, pe-la 

AO-foorumi (<3) ja sunnuntaina ilmeisesti Kiltiskierros 

tai joku sen tapainen huvittelu Neuvoston kanssa. Ensi 

tiistaina TEK-akatemia, SOS! 

 

Riina: Tampereella oli kivaa.  Seminaariin saatiin 

tiimi, jee! 

 

Isabella: Tampere oli ihanaa vaihtelua! Uusia ihmisiä ja 

uusia paikkoja. Kv-tutoreita on ilmoittautunut vain 

neljä, mikä vähän huolestuttaa. 

 

Anna: ISOhaku meni kiinni maanantaina, olen tosi 

innoissani mukaan lähteneistä tyypeistä! KV-hakua piti 

tosin pidentää sunnuntaille, koska hakeneita oli niin 

vähän. Maanantaina kokoustettiin AaltoTutoreiden 

tiimoilta, hommaa riittää. En tehnyt yhtään koulujuttuja 

viikonloppuna, joten tällä viikolla on ollut kiire ja 

aika kova stressi. Onneksi aurinko paistaa! 

 

Julius: Väärinymmärretyt oli kivaa! TamARKin vujut 

lauantaina oli kivaa! MasterChef Arkkitehtikilta oli 

mahtava! Kipparihommia aika paljon. Epävirallinen 

sissari-miitti TOKYO:n UO-vastaavan kaa. ISOja sen 

verran ilmonnut, että hyvältä näyttää; myös NELJÄ 

sissaria mukana uuh!! Toivottavasti saadaan lisää 

KV-ISOja vielä. Tapaaminen laitoksen tyyppien kaa 

sovittu, aiheena orientaatio ja Kiljava. 

 

Lauri: Haalarikahvien ja laattabileiden suunnittelua, 

kaikki mukaan niihin! 

 

Meetu: Väärinymmärretyt oli tosi jees, oispa jo 

seuraavat sitsit. Olen huomannut ettei kouluhommat etene 

jos niitä ei tee. 

 

Meeri: Väärinymmärretyt oli rankka puristus, mutta 

selvittiin. Smökin keittiön jakamista kaksien vujujen 

kanssa en suosittele, mutta bändi oli hyvä veto! Tänään 

oltiin dekaanin lounaalla ja tehtiin valkohaalarisitsien 

tapahtuma. Viikonloppuna Cubis! 

 



Niko: Sitseistä on selvitty kaikesta huolimatta. Ei 

kyllä turhaan kutsuta väärinymmärretyiksi… Oli kyllä 

mielenkiintoinen ja hyvä kokemus tehdä töitä muiden 

kiltojen kanssa, vaikka se ajoittain olikin aika 

haasteellista. Valkohaalarisitseistä pitäisi selvitä 

aika paljon helpommalla! Koulu laahaa, mutta ainakin 

kesätöiden saantiin suhtaudun optimistisesti ja odotan 

jo ekaa Helsinki-kesää! 

 

Svenja: Viime viikolla otettiin Hallopedeista kuvia 

naamaläsyyn, saadaan se toivottavsti pian jakoon! 

Väärinymmärretyt ja Tamarkin vujut oli kivoi ja loi 

vähän taukoa arjesta! Tänään oli dekaanilounas joka meni 

just hyvin! 

 

Maria: Eilinen Masterchef oli supermenestys, oli hauskaa 

järkkäillä Otson kanssa ja nauraa sokkotestissä 

kisailijoiden reaktioille :D Oon selvitellyt 

porukkapaidalta hintoja 110-merchiin, ja alustavasti 

suunnitellut hyvinvointi/kuormittavuus-kiltapäiväkerhoa. 

Ja keräsin myös viime syksyn alumnitapahtuman 

yhteistietokyselyn tulokset talteen. Viikonloppuna 

rentoutumaan (lue bilettämään) Luxemburgiin !! 

 

Sofia: Väärinymmärrettyjä kannatti odottaa <3 oli super 

ihana viikonloppu kokonaisuudessaan. Viikkotiedotteen 

kanssa oli melkoinen sos, mutta selvisin. Siitä ei 

kuitenkaan tullut yhtä nättiä tai hyvää kuin Havulla 

mutta whatever, sain kaiken tärkeimmän siihen 

mielestäni. Pääsin myös vihdoin kunnolla swägitreeneihin 

kiinni, Kiiman keikasta tulee fab. 

 

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

2€, Sofia 4€, Ellen 2€, Maria 2€ 

 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Rasmus Ruohola killan varsinaiseksi 

jäseneksi.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Espoon kaupunki, pysäköinninvalvonta: 74€, Sauna in 

Transitin parkkisakko 



AYY: 400€, Kiiman tilavuokra 

AYY: 30€, Vesivärejä ja viiniä tilavuokra 

Kulukukorvaus: Emma Savela 6,80€, kokouskuluja 

Kulukorvaus: Isabella Rauh 69,75, 

vuosijuhlaedustuskorvauksia 

 

8. AYY:n hallituskummin vierailu 

Hallituskummimme Lauri Seppäläinen oli paikalla 

kertomassa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 

ajankohtaisista asioista. 

 

-Lauri on vihdoin päässyt tekemään omia töitä 

hallituksessa kaiken perehdytyksen jälkeen 

-AYY:llä AllWell? -kyselyn tulokset alkavat olemaan 

valmiita, käsitellään vielä informaatiota ja miten 

asioissa edetään 

-Edarin kokouksessa puheenaiheena Opiskelijakeskus, joka 

etenee, vaikkakin tällä hetkellä keskus liian kallis. 

Tätä työstetään eteenpäin juuri perustetussa 

työryhmässä. Aiheena oli myös Aino-lehden artikkelin 

käynnistämä keskustelu häirinnästä ja epäasiallisesta 

käytöksestä, sekä Vihreämmän Aallon ehdotus 

häirintäyhdyshenkilöstä. Työtä jatketaan, ja pyritään 

löytämään ratkaisuja, miten  matalalla kynnyksellä 

voidaan ennaltaehkäistä häirintää 

-Asumisen ohjesääntöä päivitettiin, muutos pyrkii 

nopeuttamaan hakemusten liikkumista jonossa ihmisten 

muuttuvien elämäntilanteiden mukaisesti. Myös 

kaverikämppien asumisoikeus muuttui siten, että kaikki 

kaverit saavat asua asunnossa niin pitkään kuin jollain 

asukkaista on asumisoikeutta jäljellä. Asumisen 

ohjesäännön muutokset löytyy inside.ayy.fi -> 

Edustajisto-> Kokoukset -> 4/2018  

-Taidevuosiprojekti etenee, ainakin syksylle tulossa 

jännittäviä tapahtumia! 

-Tiedote Otaniemen tulevista kaupunkipyöräasemista 

tulossa! 

 

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 

esitettäväksi vuosikokouksessa. 

 

10. Nils Erik Wickberg -toimikunnan opiskelijajäsen 



Nimitettiin Ellen Heikkilä kiltaedustajaksi 

NEW-toimikuntaan.  

 

11. Vuosijuhlaedustajat 

Ei vuosijuhlakutsuja kokousvälillä.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

-Farkkutakkivaihtoehdot hallituksen tiedoksi 

-RAK:in kevätsitsit, Ellen kysyy tarkennusta 

-Leivontaa laitoskahveille, Sofia ja Ellen leipovat 

-Pahvimyynti, pidetään viikottain, nakkivuorot 

hallituslaisille 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24. 


