
Pöytäkirja 13/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 13/2018, 27.3.2018, klo 16.00 

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, saapui kohdassa 3. 
Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen, poistui 
kohdassa 12. 

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 16.04. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohdat 5. Julkku 

vierailee ja 12. Julkku-kannanotto. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isabella Rauh ja 

Meeri Pitkänen. 

 

5. Julkku vierailee 

Julkun edustajat vierailivat kokouksessa esittelemässä 

mm. myyjätuotteita. Keskusteltiin heidän kanssa lisäksi 

Julkun 40v-juhlavuoden näkyvyydestä, sekä käynnissä 

olevasta julkisesta keskustelusta Julkun 



taustayhdistyksestä ja heidän jäsenistönsä 

valintaperusteista.  

 

6. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Tekniikka & Talous, Kylteri, 

Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallituksen 

naamaläsy, TOKYO:n hallituksen naamaläsy, 

Arkkitehti-lehti, AU-lehti, Snapsi-lehti. 

 

Ellen: MAIK, kannanottoja, pöhinää! Kiitos 

Laattabileistä myös. Kehityskeskustelut olivat todella 

onnistuneita. 

 

Havu: Kouluhommat ovat suurimmaksi osaksi kasassa ja 

MAIK-risteily oli onnistunut. Hyvä viikko takana! 

Pääsiäisenä aion viettää vapaan viikonlopun. 

 

Anna: Viime viikko oli ihan kamala, onneksi se on ohi. 

Tänään pitää vielä viimeistellä Retriitti, toivottavasti 

ei mene koko yötä. Huomenna onneksi helpottaa, 

loppuviikosta vain ISOkoulutuksia ja jatkojen 

järjestystä, pääsiäisenä en aio tehdä mitään kouluun 

liittyvää. 

 

Riina: Paviljonkisuunnitelman julkistus on tänään, vähän 

jännittää ku muutettiin suunnitelmaa tänään. 

Museoworkshop oli onnistunut ja sieltä tuli vielä 

Wappuhäppeninki-idea. 

 

Maria: Pidettiin Wappukokous Katan kanssa, käytiin läpi 

käytännön järjestelyjä ja ideoitiin uutta ja upeaa! 

MAIK-rissen järkkäily oli ihanaa, ja tuttuun tyyliin 

risse vei verot :D Pipsan kanssa kuiskuteltiin jo 

alumniyhdistyksen perustamisesta. 

 

Isabella: Kiirettä on pitänyt kun dedikset vyöryy 

päälle. Eilen varasin lennot Köpikseen Lundin 

ekskursiota varten. Olen siitä erittäin iloinen. 

Keväällä mulla nousee usein matkakuume ja tää on parasta 

lääkettä siihen. Viime viikolla olin järjestämässä 

kv:ille laulukoetta ja oon kyhännyt kasaan KvTMK:n uutta 

logoa. 

 



Meeri: Olipahan taas MAIK-risteily, kiitos järjestäjille 

ja kiitos kaikille seurasta! Huomenna 

Valkohaalarisitsit.  

 

Lauri: Kouluduunii riittää ja Laattabileet meni ihan 

nappiin. 

 

Meetu: Laattabileet oli sangen jees, maiseman iso 

suunniittelutehtävä tehty ja nyt voi melkein jo ruveta 

iloitsemaan wapusta. Tällä viikolla vielä Majan 

pääsiäisminitalkoot. 

 

Julius: Juuh olihan risse! Kiitos MAIK! Superhauskaa, 

mut ei hirveesti tullut nukuttua.  

 

Svenja: Loppurutistukset kerrostalossa menossa! Sit 

tänään oli Kory, jossa juteltiin esim Väreestä, 

maisterin hopsauksesta ja sissarien yhdistymisestä meiän 

laitokseen. Torstaina lähtö Saksaan!!  

 

Sofia: Laattabileet oli tosi kivat jälleen kerran, 

kiitos! Maikista just ja just selvinneenä väsyneenä 

darrapallerona yritän saada tällä viikolla paljon 

aikaan, tosin huomenna valkohaalarisitsit, sos. 

Perjantaina Pietariin pariks päiväks <3 

 

Sakot: Ellen 6€, Anna 4€, Sofia 4€, Maria 4€, Meetu 2€, 

Isabella 2€, Havu 2€, Svenja 2€, Niko 2€ 

 

7. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Lauri Seppäläinen, Markus Järvelä ja Ko Ai 

killan varsinaisiksi jäseniksi ja Noora Lehtinen 

ulkojäseneksi jäsenmaksujen perusteella.  

 

8. Talousasiat 

Ei uusia laskuja kokousvälillä. 

 

9. TAHLO ja toiminta-avustushakemus 

Puheenjohtaja esitteli AYY:n yhdistysilmoituksessa 

toimitettavat materiaalit hallituksen tiedoksi. 

 

10. AllWell? -kyselyn tulokset 

Käytiin läpi kevään AllWell? -kyselyn tulokset, ja 

mietittiin toimenpiteitä niiden pohjalta tulisi tehdä. 

 



Koulutusryhmän kokouksessa huhtikuussa käsitellään 

kyselyn tuloksia tarkemmin. Opintovastaava, 

Varapuheenjohtaja ja Puheenjohtaja menevät tähän 

kokoukseen selvittämään tarkemmin mitä tulokset 

tarkoittavat ja miten niiden kanssa edetään. 

  

11. IT-opiskelun kehitystyö 

Opintovastaava esitteli viime viikkoisen kokouksen 

aiheita. Keskusteltiin IT-kurssien näkyvyydestä ja miten 

sitä voitaisiin parantaa. Keinoina mietittiin mm. 

kurssien lisäämistä lukujärjestykseen, julisteita, ei 

sähköpostispämmiä. Opintovastaava ottaa esille myös 

Archicadin/muun suunnitteluohjelman lisäämisen 

opetusmateriaaliin. 

 

12. Julkku-kannanotto  

 

Myönnettiin puheenvuoro Saana Rossille. 

 

Otetaan julkisesti kantaa Julkku-vappulehden kanssa 

tehtävään sopimukseen liitteen 1 mukaisesti. Kannanotto 

julkaistaan killan Facebook- sekä viikkotiedotekanavilla 

kokouksen jälkeen. 

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Wappusaunaehdotus arkkitehtuurimuseolla 30.4. 

 

15. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. 



 

Syrjintä ei ole teekkariperinne 

 

AYY:n, teekkariyhteisön ja Arkkitehtikillan näkyvä puheenaihe lähiaikoina on ollut wappulehti          

Julkun taustayhdistys Teekkarikulttuurin tuki ry:n toiminta. Paremmin Luolamiehinä tunnettu         

yhdistys syrjii jäsenotossaan opiskelijoita sukupuolen perusteella. Perinteisiin ja omaan vahvaan          

asemaansa teekkariyhteisössä vedoten Julkun taustayhteisö on yhä vuosikymmeniä        

perustamisensa jälkeen kykenemätön vastaamaan ajan henkeen ja muuntautumaan. 

 

Meille tärkeintä teekkarikulttuurissa on sen kyky kehittyä, pysyä ajassa ja hylätä vanhentuneita            

ja syrjiviä käytäntöjä. Tasa-arvo, monimuotoisuus ja kannustavan ilmapiirin luominen on          

killallemme ja teekkariyhteisölle arvokasta. Wappulehtiä emme tuomitse, minkä takia         

Arkkitehtikilta on tehnyt nolladiilin Julkun kanssa. Kilta ei siis ota vastaan yhdistysprovisiota            

myynnistä. Arkkitehtikilta viestii nyt ja jatkossa avoimesti taustaorganisaation harjoittamasta         

syrjinnästä, kunnes se loppuu. Kehotamme vakavasti kiltalaisia käyttämään omaa harkintaansa          

myydessään tai ostaessaan Julkkua. 

 

Toivomme, että linjauksemme herättää rakentavaa ja kehittävää keskustelua. Sekä         

yksityishenkilöiden että yhdistysten on yhteisössämme syytä tarkastella omaa toimintaansa ja          

siihen mahdollisesti vaikuttavia ennakkoasenteita. Kehitämme myös omaa toimintaamme ja         

tarkastelemme sitä aktiivisesti. Olemme keskustelleet kannastamme Julkun kanssa avoimesti.         

Heränneet kommentit, kysymykset tai vapaamuotoiset ajatuksesi voit jakaa hallitukselle         

sähköpostitse (ak-hallitus ät list.ayy.fi), Telegramissa tai anonyymisti tästä lomakkeesta. 
 

Rentouttavaa pääsiäistä ja terveessä teekkarihengessä juhlistettua Wappua odottaen, 

Arkkitehtikillan hallitus 2018 

 

Ellen Heikkilä 

Maria Karjalainen 

Sofia Juntunen 

Havu Järvelä 

Riina Juhala 

Julius Hästesko 

Isabella Rauh 

Anna Poikulainen 

Anna “Meetu” Mäkelä 

Niko Santanen 

Meeri Pitkänen 

Lauri Kärpänoja 

Svenja Lindner 

mailto:ak-hallitus@list.ayy.fi
https://goo.gl/forms/xIVjx6qNigg4PezS2



