
Pöytäkirja 12/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 12/2018, 20.3.2018, 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 17.04. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

muutoksin: lisättiin kohdat 10. Julkkudiili ja 11. 

Orientaatiokuulumisia. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Juntunen ja 

Niko Santanen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasiat:  

-AYY:n alaiset yhdistykset eivät valitettavasti voikaan 

varata paikkoja Suursitseille, eli emme saakaan 

Arkkitehtikillan edustusta sinne :( 

-Vuoden ensimmäinen Paperi on julkaistu! 

-Havu on takaisin Suomessa, ja toi tuliaiseksi maailman 

parasta Ouzoa! 

 



Postiin oli tullut: Tekijä-lehti, Tekniikka & Talous, 

Kvantti, Proteesi, Geometres, sekä Koneinsinöörikillan 

hallitusläsy.  

 

Ellen: Paras viikko elämässäni! Sain töitä ja hain vähän 

lisää töitä. Sain myös tosi paljon kehuja 

Dipoli-kierroksesta jota vedin perjantaina. 

Viikonloppuna en tehnyt mitään, jee! Tänään käytiin 

Jonnan kanssa rakennusvalvonnassa. Oli kivaa. Tänään oli 

myös laitoksen johtoryhmän kokous, sekä NEW-toimikunnan 

lounaskokous. Huomenna on O-SAFA:n kokous.  

 

Isabella: Viime viikonloppuna olin Fuusiossa KvTmk:n 

kanssa. Oli erittäin hauskaa. Tokion kv-vastaavan kanssa 

pöhistiin kaikenlaista kivaa. Sen lisäksi olen kysynyt 

laitokselta rahallista tukea muutaman kv-tutorin 

palkkaamiseen myös WP:tä ja GSP:tä varten. Siihen 

suostuttiin! Les:in kanssa sen sijaan on yhä 

kädenvääntöä tutorien määrän suhteen. Toivon pääseväni 

pian tekemisiin itse tutorieni kanssa laitosten 

henkilökunnan sijaan.  

 

Maria: Maailman hauskin, mutta lopulta liskoisin 

viikonloppu takana! Kiitos fukseille kiimasta, oli 

huikeeta! Kokoustettiin Svenjan kanssa eilen 

Hyvinvointi/kuormittavuus-kyselystä ja 

-kiltapäiväkerhosta ja lanseerattiin se (lue Joeyn 

äänellä) How you doin?:iksi, lisää metassa. Sen lisäksi 

kirjasin vihdoin 110-collegen ja kassin hinta-arvioita 

ylös, ja suunnittelin alustavasti alumnitapahtumaa 

toukokesäkuulle. Laitoin myös pöykyt killan sivuille, 

jaaa vähän päivittelin tapahtumakalenteria 

liikuntatapahtumien osalta. MAIK-risseä ootellessa 

<3333333 Ja ainiin lisäsin alustavasti muutaman kohdan 

myös tapahtumajärjestäjän ohjeeseen! 

 

Havu: Matkalta elossa takaisin! Hienoja kohteita ja 

jänniä hetkiä. Iltalenkillä näin taivaalla valoa: 

tähdenlento, eikun risteilyohjus. Kouluhommiin ja 

viestintään olen päässyt taas kiinni. META:ssa esittelen 

ehdotuksen nettisivujen uudesta ilmeestä. On tuliaisten 

aika! 

 

Meeri: Kiirettä koulujuttujen kanssa, huomisaamuks 

pitäis saada planssit palautettua. Hullu puserrus ollu 

niitten kanssa nyt pari päivää, mut luulen et ehin jopa 



saada untaki ens yönä et ihan hyvältä näyttää. Eilen 

pöhistiin ja ideoitiin wähistä ja tänään suunniteltiin 

valkohaalarien jatkot. Aamulla kokoustettiin laitoksen 

johtoryhmän kanssa. Lauantaina kasaillaan årsfestissä ja 

sieltä suoraan maik-risselle, jee huikee viikonloppu 

tulossa! 

 

Niko: Koulujuttujen hoituminen on vaakalaudalla ja 

flunssa ei ota lähteäkseen. Oltiin Meerin kanssa 

laivalla vähän risteilemässä. Otan osaa wähiksen 

järjestämiseen vastaamalla tarjoiluista ja odotan 

innolla, mitä kaikkea huikeeta saamme aikaan. TF:n 

vujuista tulee varmasti jännittävä kokemus, kun ne ovat 

ensimmäiset vujuni wähiksen lisäksi. Parasta olla 

IE-kasassa. Kiva viikko tulossa kaiken kaikkiaan! 

 

Sofia: Kiima oli yks parhaimpia tapahtumia tänä 

lukuvuonna, superhauskaa ja ihania ihmisiä, kiitos 

tästä! Lauantai meni Fuusiossa ja sunnuntai silliksessä, 

huhhuh. Eilen kokoustettiin Wähiksen ohjelmatiimin 

kanssa, oon innoissani. Rahishommia jäänyt nyt vähän 

rästiin mutta tällä viikolla hoituu kaikki. Hyvä fiilis 

<3  

 

Riina: Auttelen paviljonkitiimiä saamaan homman loppuun. 

Huomenna olis se museoworkshop, johon on ollut aika 

vähän kiinnostusta… 

 

Anna: Sain viime viikolla ISOjuttuja järjestykseen ja 

KIIMA oli mieletön, mutta juuri muuta en saanutkaan 

aikaan. Taas vähän kipeenä, joten fiilis vähän maassa, 

tuntuu että oon ihan kuistilla kaikista jutuista. 

Toivottavasti parannun pian, olis aika kiva viikonloppu 

tulossa fuksijäynän ja risteilyn kanssa ja se 

retriittikin olisi kiva saada valmiiksi. 

 

Meetu: Perjantain Kevätpäiväntasauksen lisäksi olen 

lähinnä yrittänyt vältellä rästiin jääneitä kouluhommia 

ja ajoittain tehnytkin niitä. 

 

Svenja: Viime viikko ja viikonloppu oli kiva, Kiima oli 

huikee!!  Nyt kuitenkin asiat tuntuvat kaatuvan päälle 

ja seuraavasta 2 viikosta tulee todella intensiiviset. 

Toivottavasti selviydyn kaikesta. Eilen oli OPN-kokous, 

jossa tietoa Allwell tuloksista, yleisesti aika 

samanlaisia tuloksia kuin viime vuonna. Tänään oli 



Kopo-sektorin lyhyt kuulumiskokous, saadaan 

toivottavasti Halloped-läsy tän viikon aikana jakeluun! 

Tällä viikolla tapaan Toni Kotnikia, Luca Piskorecia, ja 

Pia Frickeria IT-asioihin liittyen.  

 

Lauri: Laattabileisiin saatiin tarpeeksi ilmoittautujia 

ja Temal tykkää! Kouluhommat sujuu ja tänään ayy:n 

myyntikoulutus. 

 

Julius: Keviksessä oli hauskaa! Eilen tapasin jälleen 

laitoksen kaa orientaation tiimoilta.  

 

Sakot:  Anna 4€, Sofia 4€, Ellen 4€, Maria 4€, Meetu 2€, 

Isabella 2€, Havu 2€, Svenja 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

Bookcover Oy: 445€, Paperin painokulut 

8. ARTS Aallon orientaatiossa ja Aalto Partyssa 

Järjestetään ARTS:in muiden järjestöjen kanssa jotain 

mieletöntä Aalto Partyssa. Keskusteltiin ideoista, ja 

miten Arkkitehtikilta voisi näkyä orientaatiossa.  

 

-Panostetaan paviljonkiin, missä killan edustustusta 

-Sen lisäksi spektaakkelimainen yhteissaapuminen Aalto 

Partyyn koko ARTSin voimin 

-Järjestettäisiin ARTSin voimin välibileet Aaltopartyn 

ja afterpartyn välissä 

 

 

9. Kiltakysely 

Keskusteltiin, mistä haluaisimme kysyä killan 

jäsenistöltä kiltakyselyssä. 

 

Tutustuimme Maanmittarikillan vastaavaan kiltakyselyyn, 

mikä hyvin kattavasti käsitteli niin killan kuin 

teekkarikulttuurinkin toimintaan. Työstämme siitä 

omanlaisemme version kiltalaisille. Tavoite pitää kysely 

toukokuussa. 

 

10. Julkkudiili 

Myönnettiin puheenvuoro Petra Minkkiselle. 

 



Päätettiin, että tehdään ns. 0-diili Julkun kanssa, 

jossa Arkkitehtikilta ei ota yhtään yhdistysprovikkaa 

myydyistä lehdistä. Arkkitehtikilta tulee Julkusta 

viestiessään avoimesti tuomaan ilmi lehden 

taustayhteisön syrjivistä käytännöistä siihen asti, 

kunnes toimintatapoja muutetaan. Emme näe syrjivää 

toimintaa osana teekkarikulttuuria, ja tuomitsemme 

kaikenlaisen syrjinnän ja epätasa-arvon. 

 

Pidettiin tauko klo 18:49-18:55 

 

11. Orientaatiokuulumisia  

Fuksikapteeni esitteli Tuomas Siitosen, Sanna Tekosen 

(Arkkitehtuurin laitoksen orientaatiovastaava), Hanna 

Muilu (Sisustusarkkitehtien opintokoordinaattori) kanssa 

kokouksessa käytyjä asioita. 

 

-Orientaatio pysyy samanlaisena kuin viime kerralla 

käytiin läpi, eli kolmeviikkoinen, alkaa 20.8. 

-Sissareille tulee kuitenkin käytännössä oma 

orientaationsa eri pajakurssien ja fokusryhmien 

esittelypäivän osalta 

-Kaikki muu toiminta pyritään pitää kuitenkin arkkari-, 

maisu- ja sissarifuksien osalta yhteisenä 

-Yhteistä opetusta taidejaksot, HOPS-ohjaukset, 

IT-opetus, sekä  Arkper ja Roper muuttuu nimiltään 

kaikille sopivammiksi 

-kaikki 1.vsk opiskelijat pyritään saada samaan 

piirustussaliin 

 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja kokousvälillä. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

How you doin? -hyvinvointikysely 

Vuosikokous on perjantaina jee! 

Havainnekuva uusista verkkosivuista 

Torstaisauna, Maria selvittää Viljamilta 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46. 

https://drive.google.com/open?id=1RltLPbHJdaRsGuM1dsDERSOxeBNax_mD



