
Pöytäkirja 19/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 19/2018, 24.5.2018, 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 

Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen 

Foreign Legion Captain Isabella Rauh, poistui kohdassa 15. 
Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Julius Hästesko ja 

Anna Poikulainen. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Tekijä-lehti, Aino sekä Tekniikka ja 

Talous x2, Verotuspäätös yhteisön tuloverosta 2017. 

 

Ellen: Kunnon rentoutusexcu! Nyt taas takaisin sorvin 

äärellä ja kyllä se saatana pyörii. Katotaas miten ton 

kiltiksen kanssa tulee, lisää kohdassa 9. Pitäis vielä 

suorittaa SuoPorästejä. Kesäprojektit on vihdoin se 

lippu ja sit kiltanauha.  

 



Sofia: Excu oli yks häkellyttävimmistä matka- ja 

elämyskokemuksista! Niin inspiroitunut ja hyvissä 

fiiliksissä, ah. Vitusti tekemistä mutta vibat on niin 

superit että kaikki hoituu kuin tanssien. 

 

Lauri: Excu on ollut hauska ja opettavainen mutta myös 

rankka kokemus. Nyt rentoudutaan hyvällä porukalla 

Etelä-Ranskassa! Täältä paluun jälkeen jatkuu aopäivä 

-lehden sponssihommat täysillä ja ne pitäisi saada 

pakettiin kesäkuun aikana. 

 

Anna: Viimeinen viikko koulua, jo oli aikakin! Hommat 

luonnollisesti jatkuu vielä perjantain jälkeenkin, mutta 

kivaa päästä ottamaan vähän chillimmin. Kesäfiilis on 

erittäin läsnä. 

 

Isabella: matkan jälkeen tuntuu epänormaalin 

normaalilta. Espanja näyttäytyi kultuurisesti 

monipulisempana kuin osasin odottaa. Kävin vaeltamassa 

ensimmäisen viikon baskimaiden rannikolla, jonka jälkeen 

kaupunki toisensa jäljeen tuli koluttua excuporukalla. 

Arkkitehtuurikäsitykseni sai uusia ulottuvuuksia. 

Erittäin tervetullutta seikkailun makua on nyt suussa! 

 

Meeri: Excut on excuiltu, oli aika rankkaa mut oli myös 

lukuisii hauskoja hetkiä ja sai nauraa  lihakset kipeiks 

joka päivä. Kohta on eka viikko toimistossa takana. Oon 

viihtyny tosi hyvin ja päässy jo nyt tekee 

monipuolisesti hommii. Ootan kyllä viikonlopun vapaita 

kesäpäivä! 

 

Niko: Exculla oli ihan hauskaa ja opin paljon, eniten 

muista ihmisistä. En malta odottaa kesää Helsingissä, on 

niin paljon tekemistä ja näkemistä! 

 

Svenja: Huikee Space-eksku takana! Nyt ollu täysiä 

päiviä kun töitä ja pakkaamista ylihuomista muuttoo 

varten, mutta ihanaa kun on nii kesäistä! Viime viikon 

TSAKin kokouksessa päätettiin vähentää 6 op pakollisista 

yhteisistä taideopinnoista. 

 

Julius: aika ramba, eksku takana ja hauskaa oli! Aluks 

oli kylmä ja satoi mut kun päästiin Atlantin rannalta 

etelään vuorten yli niin kohtasimme lämmön ja sai vetää 

shortsit jalkaan! Kohta fuksioppaan kimppuun ja rästit 

kasaan. Sain myös kesätyötarjouksen, mut katsotaan 



otanko sen nyt vastaan vai en; voisin nimittäin hoitaa 

nää jo olemassa olevat hommat valmiiksi ja on sitä 

rahaakin luvassa pääsykoevalvonnoista.  

 

Riina: Loma teki hyvää mutta oli kiva päästä taas 

päivärytmiin ja maksaystävälliseen elämään kiinni. 

Melkein kaks viikkoa kesätöitä takana, kivaa on ollu ja 

on ihana nähdä miten aatteellisia ihmiset on 

työelämässäkin. Saan kandin paperit publiikissa! 

 

Maria: Melkeen jo palautunut Andalusian auringosta, 

olipa ihana ja sangriantäyteinen matka! Pestin suhteen 

pieniä juttuja, pidettiin kokous hyvinvointisektorin 

kanssa, jossa käytiin läpi GDPR-asioita. Lisäksi infosin 

käpy-IE:tä siitä. Pipsan kanssa jatkettu viestittelyä ja 

AYY:lle lähetetty pyyntö alumnien oman sähköpostilistan 

perustamisesta. Lisäksi järjestellyt drive-kansioita ja 

siistinyt niistä rekisterit piiloon :D Paitista. 

 

Meetu: Excu oli työmaa, kivaa olla Suomessa ja kesässä! 

 

Sakot: Ellen 12€, Meetu 8€, Sofia 6€, Maria 6€, Anna 4€, 

Svenja 6€, Havu 4€, Isabella 2€, Niko 2€, Julius 2€, 

Lauri 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Pekka Pirkola killan varsinaiseksi 

jäseneksi.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut.  

 

Protukku: 300,08€, Ulliksen ilmapallot 

AYY: 210€, Vaihtareiden Farewell-partyn tilavuokrat 

AYY: 3€, Sauna in Transitin parkkipaikkavuokra 

Otaniemen kaupunkiviljely-yhdistys: 177€, killan palstan 

vuokra 

 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 75,10€, taksimatka 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 31,68€, kokoustarjoiluja 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, 8,04€, ISO-kokouksen 

tarjoilut 



Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 28,13€, GDPR-workshopin 

tarjoilut 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 60€, vuosijuhlaedustus 

Kulukorvaus: Julia Hermans, 17,04€, Fuksipeijaiskuluja 

Kulukorvaus: Julia Hermans, 271,51€, Yöjäynäkuluja 

Kulukorvaus: Saana Rossi, 17,23€, Wähistoimikunnan 

kokoustarjoiluja 

Kulukorvaus: Saana Rossi, 68,30€, Zine-työpajan 

tarvikkeet 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, 41,60€, ISO-skumpat

 

Takautuvasti: 

Porukkapaita: 1571,58€, AK110-colleget ja -reput  

Kulukorvaus: Katariina Viljamaa, 38,63€, kollektiivisen 

krapulan tarjoilut 

Kulukorvaus: Katariina Viljamaa, 124,59€, Ulliksen ruoat 

 

 

Laskutetaan laitokselta: 

Kulukorvaus: Fred, 74,10€, Lund-excun kuluja 

Kulukorvaus: Isabella Rauh ja Anu Hakola, 200€, 

Lund-excun kuluja 

Kulukorvaus: Matti Jänkälä, 100€, Lund-excun kuluja 

Kulukorvaus: Johanna Saarela, 100€, Lund-excun kuluja 

Kulukorvaus: Ella Prokkola, 100€, Lund-excun kuluja 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 125,03€, BYE BYE 

Miestentien tarjoilut 

 

8. Tietosuojadokumenttien hyväksyminen 

Hyväksyttiin seuraavat uudet dokumentit: 

Tietosuojaseloste - tapahtumien ilmoittautumisrekisteri, 

Tietosuojaseloste - jäsenrekisteri, Tietosuojaseloste - 

killan toimijoiden rekisteri, Killan tietosuojalinjaus. 

Jälkimmäinen ei ole GDPR:n vaatima dokumentti, vaan 

killan jatkuvuusdokumentti.  

 

Pidettiin kokoustauko 19:04-19:14. 

 



9. Kiltiskuulumiset 

Suunnitelmiin saada kiltis K-siipeen tuli tänään iso 

mutka matkaan, kun ACRE ilmoittikin, että nämä tilat 

varattaisiin muiden toimijoiden, mm. TEKin käyttöön. He 

ehdottivat ARTSin kiltisten siirtoa H-siiven kellareihin 

(Fyysikkokillan entisen kiltiksen lähelle). 

 

Kirjoitetaan yhdessä TOKYO:n, NuDen, DaDan, Vistan ja 

Sistan kanssa lausunto ACRE:lle, TEKille ja ARTSin 

vastaaville, missä perustellaan tarpeemme kiltiksille 

K-siivessä.  

 

10. Killan kesäpäivät 

Killan kesäpäivät pidetään pe-su 3.-5.8. Majalla. 

Käytiin läpi tähänastiset suunnitelmat ja sovittiin 

alustavat vastuut.  

 

11. Kiltakysely 

Käytiin läpi kiltakyselyn kysymykset ja päätettiin 

kyselyn ja tulosten käsittelyn aikataulusta. 

 

Avataan ja julkaistaan kysely: ma 28.5. 

Suljetaan: la 30.6.  

Tulokset julki: elokuussa 

 

12. Pahvimyyntiyhteistyö AALTOPAHVIn kanssa 

Aaltopahvi (ent. Kynä ja Paperi) on lähestynyt kiltaa 

pahvimyyntiyhteistyön tiimoilta. Keskusteltiin, onko 

tämä jotain, missä kilta mielellään olisi mukana, ja 

miten se mielestämme pitäisi toteuttaa. 

 

Tarjous on houkutteleva, se poistaisi pahvimyynnin 

organisoinnin viikottain, eikä tarvitsisi etsiä uutta 

pahvivarastoa muuton yhteydessä. Toki menettäisimme 

pienen taloudellisen voiton, mutta samalla tukisimme 

Aaltopahvin toimintaa. Pyritään neuvottelemaan alennus 

kiltalaisille AK:n jäsentarralla.  

 

13. Viestintävastaavan tulijaiset 

Päätettiin, ovatko viestintävastaavan tuliaiset 

tarpeeksi hienot, jotta voimme antaa hänen pitkälle 

poissaololle anteeksi. 

 

Sillä ehdolla kyllä, että myös Venetsian biennaalesta 

tulee tuliaisia. Havu, senkin rotta.  

 



14. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

-Pääsykoepiknik 

-Suomenlinnaan taas (+ sateen varaplääni), Anna 

hoitaa eventin ja tapahtumalapun hakijoille 

-Miestentie 3, avaimet 

-Raadinkoppien avainten palautus, jokainen vie 

itse vahtimestarille 

-Pietari-excu 

-Rahastonhoitaja aloittaa alustavat suunnittelut 

syksyllä järjestettävästä Pietari-excusta 

-ottaa avukseen excumestarit ja 

yrityssuhdevastaavan 

-110-tuotteiden haku 

-Hallituksen kesäpäivät: suunnitteluexcel puheenjohtajan 

kansiossa 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.16. 

 

 

 

 

 






