
Pöytäkirja 16/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 16/2018, 17.4.2018, 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 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, 

seuraavin muutoksin: vaihdettiin kohtien 11. Muut esille 

tulevat asiat ja 12. ToDo-listan läpikäynti järjestystä. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Havu Järvelä ja 

Svenja Lindner. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasiat:  

-GDPR-workshop, jossa laitetaan killan 

tietosuojakäytännöt kuntoon, pidetään torstaina 3.5. klo 

17 alkaen. 



-Killan nettisivut ovat päivittyneet! Käykää katsomassa 

<3 Kiitos Havu ja Kitty! 

 

Postiin oli tullut Libero ja kutsu AYY:n 8. 

Vuosijuhliin. 

 

Ellen: Laitoskahveilla oli hyvin porukkaa, kiitos! 

Materiaalit löytyvät laitoksen wikistä . Eilen hassut 
setit Hervannalla, ja ehdin ansiokkaasti klo 7.02 

lähtevään junaan. Tänään taas pohdin tietosuojajuttuja 

ja pitää varmaan pikkuhiljaa päivittää budjetti 

tähänastisen toteutuman mukaan. Muuten kandia pitäisi 

tehdä ykkösprioriteettina. 

 

Niko: Taidejaksolla on ollut ihan parasta ja oon saanut 

taas uutta energiaa ja motivaatiota. Olispa jo kunnolla 

kesä ja excu, mut vielä niitä ennen on muutamat sitsit! 

Brunssisitseille on ollut muilla yhdistyksillä vähän 

haasteita saada osallistujia, mutta eiköhän nekin 

täyteen saada. IK<3AK-sitsien tapahtuma julkaistaan 

tällä viikolla!!!!!! 

 

Havu: Viikonloppuna väsäsimme Kittyn kanssa uudet 

verkkosivut kasaan. Jes! Brunssahtelu sunnuntaina oli 

huippua. Pidetäänpä uudestaankin! Viimeiset koulutyöt 

ovat nyt kasassa ja perjantaina lento lähtee kohti 

Everestiä. 

 

Isabella: Taidejakso on ollut erittäin ajatuksia 

herättävää ja mielekästä touhua. Illat on mennyt 

kavereiden kanssa rupatellen ja parin rästitehtävän 

kirjoituksen parissa. Tänään oli tutorkoulutuksia ja 

illalla olen menossa Kvtmk:n kämppiä kiertelemään. 

 

Anna: Hyvä kevätfiilis jatkuu, vaikka kiirettä pitää ja 

ryhmätyöt koettelevat taas kärsivällisyyttä. Torstaina 

Viininpunainen ja wappufiilis kovassa nousukiidossa, 

jee! 

 

Maria: Tällä viikolla taas prinssinakit vauhdissa, 

kaikkea pikkuhommaa tullut tehtyä: doodleja, Katan 

kanssa wappujuttuja, hallituksen nakituslistoja, yms. 

Laitoin kanssa ne ehdotukset pääsykoeuudistuksesta 

eteenpäin. Tänään oltiin Svenjan kanssa laitoksen 

koulutusryhmän kokouksessa, jossa aiheena mm. 

AllWell?-tulokset.  

https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=63542914


 

Riina: Elämänhallinta kusee ja kovaa. Allergiat ja 

flunssa väsyttää. Onneks koulu on loppu ja sain 

Helsingiltä kesätöitä! 

 

Meeri: Viikonloppu meni flunssassa kotona. Harmittaa, 

että piti perua kaikki viikonlopun menot ja 

hallitushengailukin jäi välistä. Intensiivisen levon 

jälkeen, on nyt jo terveempi olo. Tällä viikolla tehdään 

Brunssisitsien valmistelut loppuun ja sovitaan myös 

yksityiskohdista Vistan vuoden ekalle yritysexculle. 

 

Sofia: Kiitos brunssista <3 Koulu on tuntunut tosi 

kivalta, mut olo on ollut melko raskas. Kuitenkin hyvin 

mielin wappua odotellen oon hoidellut rahishommia. 

Perjantaista eteenpäin tuun taas paikkaamaan Havun 

poissaoloa. 

 

Svenja: Kiitos ihanasta brunssista!! Viime viikolla oli 

tsakin (Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen 

komitea) kokous ja sain laitokselta kutsun kesäkuun 

alussa järjestettävään opettajien workshop-tapahtumaan, 

jossa puhuttaisiin opetuksen kehittämisen suunnasta. 

Voisin viedä sinne myös AO-forumissa juteltuja asioita 

ja kertoa niistä. Tänään oli laitoksen koulutusryhmän 

kokous, jossa puhuttiin pääosin tämän vuoden 

Allwell-tuloksista. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat 

kurssien tavoitteiden, aikataulutuksen ja arvostelun 

selkeyttäminen. 

 

Lauri: Kiitos brunssista! Taidejaksolla on hyvä rento 

meno ja stressitaso laskee kohti kesää, hyvä fiilis. 

 

Julius: Brunssi oli mukava rento hetki! Viime viikolla 

oli YJ:n eka osa. Peden ja ISOjen kanssa suunniteltu 

Viininpunaista, joka on ylihuomenna. Wabedi wabs! 

 

Meetu: Kaikki on jees!  

 

Sakot: Ellen 12€, Sofia 6€, Maria 6€, Anna 4€, Svenja 

4€, Meetu 4€, Isabella 2€, Havu 2€, Niko 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 



Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Prosessiteekkarit ry: 50€, Hankipallon jatkojen 

tilavuokra 

AYY: 86€, Brunssisitsien tilavuokra 

 

Kulukorvaus: Katariina Viljamaa, 27,85€, 

kiltapäiväkerhon tarjoilut 

Kulukorvaus: Riina Juhala, 92€, vuosijuhlaedustuksia 

Kulukorvaus: Svenja Lindner, 61€, vuosijuhlaedustuksia 

Kulukorvaus: Anna Mäkelä, 6,51€, kiltistalkoiden 

tarjoilut ja siivousvälineitä 

Kulukorvaus: Anna Mäkelä 15€, kiltiksen 

pääsiäismunajahdin munat 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 60,72€, vuosikokouksen 

tarjoilut 

Kulukorvaus: Niko Santanen, 52,50€, vuosijuhlaedustus 

Kulukorvaus: Lauri Kärpänoja, 63,75€, vuosijuhlaedustus 

Kulukorvaus: Sofia Juntunen, 52,50€, vuosijuhlaedustus 

Kulukorvaus: Sofia Juntunen, 48,75€, vuosijuhlaedustus 

 

8. 110-kuulumiset 

Myönnettiin puheoikeus Iiro Virralle ja Jonna 

Tuupaiselle. 

 

Juhlavuosivastaava esitteli juhlavuoden eri projektien 

tilannetta hallituksen tiedoksi.  

 

-Alastonkalenteri kuvaukset käynnistyvät, julkistus 

lokakuun puolessavälissä 

-110-härpäkkeitä tilattiin hyvin! 

-Seminaarisuunnitelma kasassa, seuraavaksi agendalla 

valita puhujat. Alustava ajankohta seminaarille 

lokakuussa. 

-Wähiksen suunnittelu etenee, tila-asiat alkaneet sujua!  

-Paviljonki 

-kuvat lähetetty eteenpäin pääsuunnittelija 

Hanhirovalle 

-selvitetään vaihtoehtoa, että paviljonki olisi 

Alvarin aukiolla ensi kevääseen asti 



-rakennustöiden aloitus aikaisintaan Wapun jälkeen 

-rakennustöiden organisointi tuottaa vaikeuksia, 

ihmisiä pitää saada sitoutettua projektiin 

-kartoitetaan kiinnostusta uudelleen 

 

9. Wappunakitus 

Käytiin läpi hallituslaisten vastuut wapun alla, 

tutustuttiin aikatauluun ja päätettiin työnjaosta.  

 

10. Vuosijuhlaedustajat 

AYY:n vuosijuhlat: Havu. 

 

11. ToDo -listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat tulevalle 

viikolle. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

-Grani III -tapahtuma 
-Farkkutakki-äänestyksen voittaja valikoitui, 

hallituslaiset laittaa koot Sofialle 

-UO-sektorin raha-asioiden tilannepäivitys. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08. 






