
Pöytäkirja 15/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 15/2018, 10.4.2018, 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, poistui kohdassa 13. 
Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner, saapui kohdassa 5. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06. 

 

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. GDPR-workshop. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riina Juhala ja Meetu 

Mäkelä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Aallon mentorointiohjelman juliste ja 

esitteitä, sekä 3 kpl Europan Finland 20 years 

-julkaisua SAFA:lta. 

 

Ellen: Paljon tekemistä, paljon kokouksia. Jee! 



 

Havu: Ulkona taas valoa! Ihan jäätävä kevätpuserrus 

takana, pikku rästejä enää jäljellä. Ensi viikonloppuna 

laitetaan verkkosivut uuteen uskoon ja Careerwebin 

tulevaisuudesta lisää kohdassa 11. 

 

Isbe: a ok! Lundissa oli hauskaa ja ajatus pyörii 

taidejaksolla. 

 

Meeri: Hyvin menee! Kevät on vihdoin kunnolla alkanu, 

wappufiilis on jo kohillaan, brunssisitsit lähestyy, 

taidejakso vaikuttaa rennommalta ku pelkäsin ja viime 

periodin kurssit on parii pikkujuttuu vaille suoritettu. 

Tällä viikolla tavotteena kokoustaa IK <3 AK 

-kaverisitsien tiimoilta. 

 

Niko: Välillä paistaa aurinko. Saatiin Annin kanssa 

vihdoin toivottavasti ekskupäivä kuntoon, eikä tarvitse 

sitä nyt vähään aikaan stressata. Brunssisitsit on pian! 

ja IK❤ AK-kaverisitsejä aletaan kohta suunnittelemaan 

tarkemmin! Jiihaa hauskaa wapua ja onnellista uutta 

kevättä! 

 

Anna: Mikä valo! Ihan uskomatonta, kuinka paljon 

energiaa keväästä saa. Betoniexcu oli vähän kehnosti 

organisoitu mutta tosi inspiroiva, wappufiilis alkaa 

olla katossa ja odotan erityisen innolla brunssisitsejä! 

Muutenkin kaikki hyvin. 

 

Lauri: Weberin ja Isoverin kanssa hommat saatu vihdoin 

eteenpäin! Kevään hommat alkaa olla paketissa ja 

wappufiilis kasvaa. 

 

Julius: Ulkona on niin kaunista! Ja Wappufiilis alkaa 

kasvaa ku appikin on taas käytössä! Huomenna 

kanji-tentti ja ISOjen kiitossauna, ylihuomenna YJ:n eka 

osa.  

 

Maria: Viime viikolla vihdoin koulu about pakettiin 

tältä vuodelta jee! Viikonloppuna Hessussa oli kans 

maailman hauskinta. Viime viikolla tuli tehtyä myös 

vähän Hullu Jussi -juttuja HvTMK:n kautta. Oon miettinyt 

jo alustavasti Raadin kiito siltaa, puhutaan metassa 

siitä. 

 



Svenja: huh onpa tapahtunut paljon viikon aikana! Viime 

viikolla oli vikat kritiikit ja rästijuttuja 

lukuunottamatta on kurssit tehty! Perjantaina oli 

Ajatus- taidejakson tulevaisuutta työstävän työryhmän 

ensimmäinen kokous. Siellä keskustelu ei edennyt kovin 

tehokkaasti… viikonloppuna sain tehtyä EASAn 

tutorhakemuksen loppuun. Suvi Vendelin soitti eilen 

mulle Historian professuurin jatkoon liittyen, asiasta 

juteltiin tänään Aallon akateemisessa komiteassa. 

  

Meetu: Säätiön vuosikokous oli ja kiltistalkoisiin tuli 

miljoona fuksia, hyvä viikko. 

 

Riina: Paviljonkikuvat alkaa olla valmiita ja elämä ei 

pysy kasassa. 

 

Sofia: Eilen menin takaisin kouluun, ihan kiva fiilis 

siitä, että pääsee taas tekemään kaikenlaista. Kalenteri 

näyttää kuitenkin tosi täydeltä. Vähän ahdistaa. Mutta 

jee aurinko paistaa ja muutama sima jo otettuna wapp 

 

Sakot: Ellen 10€, Sofia 6€, Maria 6€, Anna 4€, Meetu 2€, 

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

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

AYY:  210€, Viininpunaisen illan tilavuokra  

Procountor: 23,56€, kirjanpitokuluja 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 21,89€, kokoustarjoiluja 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 37,5€, vuosijuhlaedustus 

 

8. Puheenjohtajan juttutuokioiden yhteenveto 

Puheenjohtaja esitteli huomioita, joita tuli esille 

juttutuokioiden aikana.  

 

9. Kokouskäytäntöjen päivitys 

Käytiin läpi, miten kokouskäytännöt ovat tähän mennessä 

toimineet. Lisättiin käytäntöihin, että puheenvuoroa 

pyydetään kokouksissa viittaamalla, sekä kokouksien 



yhteydessä pidetään hallituslaisten tulevan viikon 

todo-listaus. 

 

10. Uuden kiltiksen tilannekatsaus 

Tilannekatsaus kiltiksen muuttoon liittyen. Tiedoksi 

uusista mahdollisista kiltahuonetiloista: 

 

-Väreeseen ei ole varattu melkein yhtään tiloja 

yhdistyksille, paitsi pajakerrokseen pääportaiden alle. 

Nämä on varattu lähinnä epäaktiivisemmille yhdistyksille 

(tilat pieniä). 

-AK, NuDe ja Dada tarvitsisivat vielä tilat 

-Ehdotettuja paikkoja päärakennuksen M-siivestä 

(A-siiven vieressä) ja H-siivestä (Alvari-ravintolan 

siipi) 

-H-siipi vaikuttaa alustavasti sijainniltaan paremmalta, 

sillä se on Väreen ja Metrokeskuksen, sekä A-siiven 

välissä 

-24/7 pääsy ja vesipiste ovat todella tärkeitä, joten 

pitää varmistaa, että kiltikselle ne saataisiin. Myös 

vessan läheisyys tarpeen. 

-Aikataulusta: ARTS:in infran palveluista vastaava Tapio 

Koskinen on luvannut selvittää tilojen 

käyttömahdollisuuksia eteenpäin ja järjestää 

hallitukselle vierailun sopiviin tiloihin parin viikon 

sisällä. 

 

11. Aalto Careerweb-tilannetiedotus  

Viestintävastaava esitteli, miten Careerweb-palvelun 

kehitys etenee: 

 

-Aalto  Careerweb on Aallon opiskelijoiden 
työnhakuportaali, jonka tarkoituksena on kootusti kerätä 

työpaikkailmoitukset 

-Portaalin ongelmana meille on kuitenkin, että 

arkkitehtuuri on yhdistettynä rakentamiseen yleisesti, 

eli sivustolta on vaikea löytää puhtaasti meidän alamme 

töitä. Maisema-arkkitehtuurin alaa ei edes löydy. 

-Kunnes Careerwebin käyttö selkeytyy, 

opintokoordinaattori Eino Paananen ohjaa 

työpaikkailmoitukset Viestintävastaavalle, joka liittää 

ne viikkotiedotteeseen. 

 

12. GDPR-workshop 

-GDPR = General Data Protection Regulation 
-EU:n tietosuojauudistus tapahtuu toukokuussa 



-Tämän takia killalle pitää luoda selkeät ohjeet 

henkilötietojen käsittelyä varten, sillä 

tietosuojauudistuksen myötä tätä reguloidaan tarkemmin 

ja laiminlyönnistä seuraavat sakot voivat olla todella 

suuria. 

 

Pidetään workshop, jossa tehdään tarvittavat asiakirjat 

kuntoon ja tarkistetaan killan drive. Hallituslaisilla 

läsnäolovelvollisuus. Varapuheenjohtaja tekee doodlen 

ajankohdasta. 

 

Pidettiin kokoustauko 18:41-18:49. 

 

13. Hallituskummin vierailu 

AYY:n hallituskummi esitteli AYY:n 

opiskelijakeskusprojektia, esittelymateriaali löytyy 

liittestä 1. 

 

-”Maailman parasta opiskelijan elämää.” 

-Opiskelijakeskuksen tarkoituksena on luoda 

opiskelijoiden  kohtaamis- ja oleskelupaikka, johon 

kaikilla on syy tulla. 

-Osapuolina hankkeen edistämisessä ovat olleet TF, KY ja 

AYY. 

-Kemistin korttelin korttelisuunnittelukilpailu vuosina 

2016-17 sisälsi myös tehtävän suunnitella 

opiskelijakeskus. Kilpailun voittivat Anttinen Oiva 

Arkkitehdit. 

-On perustettu kolmen hankeosapuolen yhteinen työryhmä, 

jotta hankesuunnitelmaa voitaisiin tarkentaa ja luoda 

enemmän synergiaa tilojen välille ja samalla alentaa 

kustannuksia. 

-Kemistin korttelin kaavoitus on työn alla. 

-Aiheesta järjestetään Opiskelijakeskusseminaari 12.4., 

jossa tavoitteena kerätä laajemmin eri tahojen 

mielipiteitä esille keskuksesta (kutsuttuna edustajisto, 

erityisasemayhdistykset, AYY:n vapaaehtoiset). 

-Päätöksenteko etenee seuraavasti: Hankesuunnitelman 

hyväksyminen edustajistossa -> Eteneminen 

rakennussuunnitteluun. Rakennussuunnitelman hyväksyminen 

edustajistossa -> Eteneminen toteutukseen.  

 

14. Vuosijuhlaedustajat 

Kannunvalajat 12.5.: Ellen Heikkilä 

 

15. Muut esille tulevat asiat 



-Laitoskahvit 12.4., Havu hoitaa tarjoilut 

-Raadin kiitosilta järjestetään pe 4.5. Otarannan 

kerhotilassa 

-Sitsikisakiltapäiväkerho pidetään ma 7.4. 

-Hallitushengailu, sunnuntaibrunssihaalarimerkkipaja 

-Ullisskumppa, Maria tekee doodlen  

-Arkkitehtuurin historian professuuri: 

-Aallon akateeminen komitea oli jutellut 

arkkitehtuurin historian professuurista tämän 

päivän kokouksessaan, sillä monet eri tahot olivat 

tehneet kannanoton historian professuurin 

säilyttämisestä 

-Tällä hetkellä on kuitenkin sellainen käsitys, 

että professuuri oltaisiinkin säilyttämässä 

kokoaikaisena 

-Opintovastaava pyytää tätä koulutusryhmän 

seuraavan kokouksen esityslistaan, jotta 

saataisiin myös laitoksen puolelta asiasta 

tarkempaa tietoa.  

-Sauna in Transit, tiedoksi hallitukselle 

ulkopuolelta tullut kiinnostus 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:39. 









•
•

→

•

•

•
•

•

•
•



•

•

•

•

•









•
•

• 

•
•

•

• 

•
•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

Hankesuunnitelma

Rakennussuunnittelu

• Suunnittelija

• Rakennuttaja

Toteutus

• Rahoitus

• Itse rakentaminen
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