
Pöytäkirja 11/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 11/2018, 14.3.2018, 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 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 12. UO-yhteistyö 

NuDen kanssa. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Meetu Mäkelä ja Lauri 

Kärpänoja. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Maanmittarikillan hallituksen 

naamaläsy ja Tekniikka & talous. 

 

Ellen: Touhukas viikonloppu AO-foorumin parissa! Tuli 

aika paljon asioita, joista tulee myös konkreettisia 

jatkotoimenpiteitä killoille. Eilen oli tosiaan myös tuo 

TEK-akatemia, oli hauskaa tutustua muiden paikkakuntien 



teekkarien kanssa. Nyt on vähän vähemmän onneksi 

edustushommia, ja voin keskittyä tekemään asioita. 

 

Isabella: Viime viikolla olin KvTmk:n kokouksessa, jossa 

puhuimme Wapun järjestelyistä. Sen lisäksi olen 

selvitellyt kv-tutoreiden palkkaustilannetta ja asiat on 

yhä solmussa, mutta eiköhän tästä pian selvitä. Matin 

kanssa ajetaan asiaa eteenpäin. 

 

Riina: Aika ei tunnu riittävän mihinkään, mutta 

seminaari lähti käyntiin ja sitä säädetään tässä. Ens 

viikolla on workshop Arkkitehtuurimuseon kanssa. 

 

Meeri: Viime viikko oli rennompi ja hauska. AO-foorumil 

pääs juttelee tärkeistä asioita ja tapaa muita 

arkkariopiskelijoita. Mun kotipuutarha on lähteny hyvin 

kasvaa, lehtikaaleillakin on jo 10cm varsi. Tänään alko 

ilmo valkohaalarisitseille ja ne täytty kokonaan 10 

minuutissa. Ja torstaina fuksien KIIMA, en malta oottaa! 

 

Meetu: Käytiin Fredin kanssa kahdesti Majalla säätämässä 

umpijäätynyttä Äpyä ja ihmettelemässä kohmeisia 

vesiputkia. Tein Majan pääsiäistalkoille eventin ja 

sinne on ilmonnu jo kuusi osallistujaa joista kaikki on 

säätiöläisiä ja yksi on fuksi! 

 

Niko: Viime viikko oli hauska! Opin AO-foorumissa paljon 

uutta ja oli hauska ideoida Kiljavalle uusia 

käyttötapoja ja merkitystä. Käpysitsien jatkoilla oli 

hyvä meno, vaikka sambucaa nauttiessa poltin sekä suuni 

sisäpuolen ja huuleni. Nyt olenkin sitten flunssainen ja 

kipeä ja aamulla ylösnouseminen on rankkaa kuin 

pääsiäisenä konsanaan. Odotan innolla kuitenkin huomista 

KIIMAa ja ensi viikolla alkavaa loppumatonta 

viinaputkea. 

 

Sofia: Just kun pääsen vauhtiin tiedotushommissa, Havu 

palaa Suomeen :D. Noh, kuukauden päästä sitten 

uudestaan. Rahishommat on pysyny ihanasti kasassa, 

vaikka Kaapolta tuleekin yhä erääntyneitä laskuja. 

Huomenna Kiima ja meidän esitys, ah. Lauantaina 

edustamaan Fuusioon, tulee olemaan superhauska 

loppumaaliskuu <3 

 

Julius: Huhheijaa olipas TEK-akatemia! Oli kivaa tavata 

jälleen arkkareita Tampereelta ja Oulusta.  



 

Anna: Kiirettä pitää, retriitin kanssa saattaa tulla 

paniikki ja koko ajan väsyttää, tuntuu että kolmen 

kuukauden univelat iski yht’äkkiä samaan aikaan päälle. 

ISOjutuista hyvä fiilis, tein meille ISOchatin, jee! 

Huomenna KIIMA, sos!! Tulkaa bailaa! 

 

Svenja: Ao-foorumi oli tosi kiva ja oli kiinnostavaa 

kopo-asiaa. Eilen oli lyhyt koulutusryhmän kokous, jossa 

Hossam piti esityksen kurssi-ilmojen tämänhetkisistä 

ongelmista, siitä kokouksessa lisää. Muuten kiirettä 

pitää, mutta vielä on intoa ja energiaa ihan hyvin. 

Huomenna Kiima, Jee!! 

 

Lauri: Cuba night ja haalarikahvit meni hyvin, ens 

viikolla Laattabileet! 

 

Maria: Kokousväli mennyt lähinnä bilettäessä :D Aletaan 

Svenjan kanssa suunnittelemaan tarkemmin 

kuormittavuus-kiltapäiväkerhoa ja kyselyä ensi viikolla, 

kokousaika jo päätetty. Huomenna Talmaan laskemaan ja 

kiimaetkoilemaan jau! 

 

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

2€, Sofia 4€, Ellen 2€, Maria 2€ 

 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä. 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Kulukorvaus: Otso Huhtala, 119,61€, Masterchef: 

Arkkitehtikilta 

Procountor: 23,56, kirjanpitokuluja 

S-Business Oy: 17,92€, helmikuun ostoksia 

 

8. AO-kuulumiset 

Kävimme läpi AO-foorumissa 

(Arkkitehtiopiskelija-foorumi) käsiteltyjä asioita. 

 

Opiskelijoiden ehdolleasettuminen SAFA:n vaaleissa: 



-Workshoppauksessa SAFA:n vaalien opiskelijoiden 

vaaliliitoista päädyttiin henkilövaali/vaaliliittoihin 

paikkakuntakohtaisten vaaliliittojen sijaan.  

-Vaalien markkinoinnin ja viestinnän keskittäminen 

kolmella eri tasolla: mahdollisille ehdokkaille, 

äänestäjille, sekä lopulta valittujen ja muiden jäsenten 

välillä. 

 

Arkkitehtikoulutus - hopes, dreams, reality: 

-Workshoppaus asiasta, aiheina mm. arkkitehtien laajempi 

rooli vaikuttamisessa ammattikentän eri tasoilla, 

arkkitehti- ja rakennusarkkitehtikoulutuksen suhde, 

työelämän ja koulutuksen vuorovaikutus sekä yhteistyö 

koulujen välillä ja siitä saatavat edut 

-Kartoitus eri koulujen opinnoista; miten tutkinnot 

rakentuvat, millaisia kursseja saatavilla, 

opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen. 

-Idea kyselyn laatimisesta opiskelijoille ja 

valmistuneille arkkitehtikoulutuksesta ja sen 

kehittämismahdollisuuksista 

 

Viestintä: 

-AO-lehden suhde ARK-lehteen? Mahdollinen verkkojulkaisu 

- Telegram-ryhmä luotiin arkkitehtiopiskelijayhteisön 

aktiiveille yhteistyön ylläpitämiseksi 

 

Tapahtumat:  

-Minkälaisia tapahtumia SAFA voisi järjestää 

opiskelijoille? 

-O-SAFA keskittyisi työelämän tapahtumiin, rentoja 

keskusteluiltoja yms. 

-Kandiskumppien kehittäminen 

-Kandipamfletti (ns. yearbook) 

-Kesä-Kiljavan kehittäminen, esim. osallistujien 

aktivoiminen yhteisiin syöminkeihin 

 

Kiljava: 

-keskusteltiin Kiljavan tehokkaammasta käytöstä 

-tapoina mm. parempi brändääminen, käytön kynnyksen 

madaltaminen, excukohteeksi killoille, mahdollinen 

opiskelijakilpailu paviljongista, mökki opiskelijoille 

(lisää nukkumapaikkoja :D) 

 

 

9. Tapahtumien turvallisuus 



Keskusteltiin, miten taataan turvallisuus 

Arkkitehtikillan tapahtumissa ja millaisia rakenteita 

kannattaisi luoda killalle jotta turvallisuudelle löytyy 

jatkuvuutta.  

 

Päivitetään Tapahtumajärjestäjän ohjetta. IE ja 

Varapuheenjohtaja hoitavat. 

 

Myönnettiin puheenvuoro Saana Rossille. 

 

10. Kehityskysely ja -keskustelut 

Puheenjohtaja esitteli.  

 

11. Killan kuva-arkisto 

Puheenjohtaja esitteli Arkkitehtikillan Driven 

valokuva-arkiston, johon on tarkoitus lisätä kuvia 

tapahtumista ja muusta menosta. 

 

12. UO-yhteistyö NuDen kanssa 

Siirtyessämme A-siipeen syksyllä, olemme NuDen kanssa 

samoissa tiloissa. Keskusteltiin mahdollisista 

yhteistapahtumista heidän kanssaan. Esille tuli mm. 

Croquis-ilta ja mahdollisesti yhteiset fuksisitsit. 

Pidetään hallitushengailu NuDen kanssa ja keskustellaan 

siellä lisää aiheesta. 

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

-Suursitsit: Sitsit Senaatintorilla 24.5. AK110 edustus, 

selvitetään ostettavien paikkojen määrä 

 

-RAK-sitsit, ei valitettavasti päästä osallistumaan, 

yritetään keksiä muu yhteistapahtuma 

 

-Eilisessa Koulutusryhmän kokouksessa aiheena kursseille 

ilmoittautumisen parantaminen. Opiskelijoiden 

myöhästynyt ilmoittautuminen/ilmoittautuminen vasta 

kurssin alkaessa vaikeuttaa kurssijärjestelyjä. 

Keskusteltiin markkinoinnista: tieto 

viikkotiedotteeseen, yhdistys kurssipalauteinfoon, 

lukkareihin? 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21. 


