
Pöytäkirja 18/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 18/2018, 7.5.2018, klo 18.00 

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 13 
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 ajassa 18.03. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

muutoksin: poistettiin kohta 10. Raadin kopin avaimet ja 

lisättiin uusi kohta 10. Killan  avainten 

käyttöoikeudet. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Juntunen ja 

Isabella Rauh. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Torso, Geometres, Snapsi, ProTeesi, 

Vuorimieskillan naamaläsy, Kemistikillan naamaläsy, 



Kolehti, Tekniikka ja Talous, Kylteri-lehti, ark-lehti 

ja kilpailuja-liite. 

 

Ellen: Huh mikä wappu, nyt lokakuuhun asti dokattomalla. 

Pitää selvitellä jonkin verran asioita ennen kuin menen 

exculle. Duunia ja vuosijuhlia! 

 

Anna: Tupsu! Jee! Vappu oli hauska ja viinintäyteinen, 

siitä aletaan pikkuhiljaa toipua. Viimeisiä viedään 

tältä keväältä, tällä viikolla betonikritiikki ja parit 

sitsit, viimeinen roper-tehtävä ja sen jälkeen katse 

kohti kesää!  

 

Niko: Vielä vähän ennen ekskua ja kesää ja hyvä niin, 

koska en jaksa enää mitään. 

 

Maria: yhhhh kevätflunssa. Perjantaina järkätty raadin 

kiitosilta oli superjees, tuli hyvää palautetta. Jatkot 

myös maailman hauskimmat (terv. 

banaaniterttu.hallitus@gmail.com ). Ootan vaan 
perjantaita ja sitsejä! Ja excua! Jaijaiiii! 

 

Isabella: Perjantaina sain valmiiksi kaikki koulutyöt ja 

nyt on kesäfiilis. Huomenna lähden Espanjaan! Pestin 

puitteissa olen keräillyt infoa orientaatiota varten eri 

opinto-ohjelmilta ja sen perusteella alkanut 

suunnittelemaan orientaation tapahtumia, aikatauluja ja 

tilavarauksia. Kontaktoitavia ihmisiä on paljon ja 

tiedon kerääminen on ollut vaivalloista. Ihmiset eivät 

joko vastaa, tiedä tai tietävät vain osan totuudesta. 

UO-sektorista, Matista ja Viikingistä on ollut kuitenkin 

apua. Kokoustimme aamulla ensimmäistä kertaa kunnolla 

orientaatiosta. Pala palalta orientaatio saa muotoaan.  

 

Svenja: ihana kesäfiilis!! Ekskua odotellessa vähän 

jaksaa viel tehä töitä. Perjantaina näin Roperin proffia 

ja juteltiin kaikkee kurssien parantamisesta. Meni ihan 

hyvin ja ne oli ihan hyvällä asenteella mukana ja uskon 

että mun kommentit otettiin tosissaan vastaan.  

 

Meeri: IK<3AK alkaa olee pulkassa, oon super innoissani! 

Tulee niin hauskaa! Ainoa mikä vähän jännittää on 

sitsikeittiöstä suoraan exculle lähtö. 

Kenttäkurssillakin on hauskaa. 
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Meetu: oli wappu jee! Telttaa on pyykätty ja se on 

todettu pelastuskelvottomaksi (saa auttaa sen 

taittelussa kokouksen jälkeen). 

 

Sofia: Viimeisten esseiden rutistus, parin laskun 

lähettäminen, Swägien vujuilta ja sitten voi rentoutua 

kaverisitseillä ja sieltä sitten samoin silmin exculle! 

Excited! Ihana sää <3  

 

Riina: Kokoustetaan seminaarista asap. Paviljonkia ei 

tuu koska rakentamaan ilmoittaudu 3 hlö.. :( 

 

Julius: Lylle. Sakkoja mulle! Käväsin meidän japanin 

kurssin Hanamissa katsomassa kukattomia kirsikkapuita. 

Se oli siis meidän tenttien palautus. Matkalla 

kokoukseen. Wappu oli <3!  

Vastuu on vaihtunut; Petra on siirretty arkistoon ja 

Julius sai F:n kaulaan.  

 

 

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

Svenja 4€, Isabella 2€, Havu 2€, Niko 2€, Julius 2€, 

Lauri 2€ 

 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin jäsenmaksujen perusteella Miika Rissanen 

Arkkitehtikillan jäseneksi.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Teekkarispeksi ry: 315 €, yhteislähtö Teekkarispeksiin 

Kasilinja: 155 €, Wappubussi 

Accountor Finago Oy: 23,56 €, Procountor-maksu 

Kirjapaino Bookcover Oy: 445 €, takautuvasti 

 

Kulukorvaukset: 

Anna Mäkelä: 5,58€, vessapaperi kiltikselle 

Anna Mäkelä: 42,09€, Majatalkoiden tarjoilut 

Anna Mäkelä: 28,38€, vuosijuhlaedustus 

Markus Taskinen: 150€, auton hinaus 



Maisa Tirkkonen: 48,82€, fuksien wappuaamiainen 

Maria Karjalainen: 57,58 €, Ulliksen taksit 

Kaapo Lipasti: 28,64€, Viime vuoden vuosikokoustarjoilut  

Kaapo Lipasti: 39,58€, Wappu-booli 

Otso Huhtala: 77,19€, vesiväri-ilta 

 

8. Maja-avustuksen maksaminen 

Päätös: maksetaan vuoden 2018 maja-avustus 

kokonaisuudessaan (2000€) Arkkitehtuuriklubin 

Majasäätiölle.  

 

9. GDPR-workshopin koonti 

Käytiin läpi, mitä konkreettisia toimenpiteitä kaikkien 

tulee killassa tehdä, varmistaakseen hyviä 

tietosuojakäytänteitä. 

 

-Tehdään 3 rekisteriselostetta: Jäsenrekisteri, 

tapahtumarekisteri, killan toimijat 

-Aluksi jokainen hallituslainen tekee oman kansionsa 

alle rekisterikansion, josta poistaa kaikki muut 

käyttäjät paitsi muut hallituslaiset. 

-Jatkossa luodaan pestikohtaiset Google-tilit, joiden 

kautta vain pääsy Arkkitehtikilta-Driveen 

-Mikäli jotain tarvitsee jakaa sektorien sisällä, 

jaetaan ne omana kansionaan, jotta heillä ei ole pääsyä 

muualle Arkkitehtikilta-Driveen 

-Lisätään kaikkien ToDo-listalle. 

 

10. Killan  avainten käyttöoikeudet 

Poistetaan avainten käyttöoikeudet henkilöiltä Matti 

Jänkälä ja Petra Minkkinen. 

Huomio: Kun Miestentie suljetaan, poistuu raadinkopin 

käyttöoikeudet kaikilta, joille ne on myönnetty. 

 

11. Hallituksen kesävirkistys 

Päätettiin mennä Riinan mökille Kemiöön, jonne pääsemme 

julkisilla kulkuneuvoilla ja hallituslaisten 

autokuljetuksella. 

Päätettiin käyttää sakkomaksut yhteisiin tarjoiluihin. 

 

12. Seuraava kokous ja kesän kokousajankohta 

Doodlataan seuraava kokousajankohta. Kokoustetaan 

ainakin hallituksen kesäpäivillä 8.-10.6. 

 



13. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-lista. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Ulkona on jo kesä  :) 
AfterWappu perjantaina avoimina sitsijatkoina!! 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.51. 

 

 

 

 

 

 

 






