
Pöytäkirja 20/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 20/2018, 22.8.2018, klo 18.00 

Otakaari 1A, 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 18.01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 9. 110-kuulumiset. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa Riina Juhala ja 

Svenja Lindner. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Ilmoitusasia: Uusi kiltis korkattiin ekalla hallituksen 

kokouksella <3 

 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Kevätpörriäinen, Fyysikkokillan 

raadin naamaläsy, Nuden hallituksen naamaläsy, kutsu 



Lämmönsiirtoon (PT:n vuosijuhlat) , Ruutiset, 

postikortti liftausgangilta eli Elleniltä ja Hildalta, 

Athenen hallituksen naamaläsy, sekä kutsu Stimulaatioon 

(AS:n vuosijuhlat) 

 

Ellen: Huh! Mikä kesä, ja mikä syksy tulossa. Niin 

paljon tekemistä. Tästä tää lähtee. 

 

Havu: Kesän viimeinen työviikko yli puolenvälin, odotan 

innolla opintoja. Mulla taitaa olla kesältä jäänyt 

tuliainen mukana… 

 

Anna: Huh, mikä kesä. Pari viime viikkoa mennyt aika 

tiukalla aikataululla viimeviikkoisiin häihin ja 

orientaatioon valmistautuessa, mutta onneksi sitä ennen 

ehti kesälomailla. Fuksit on niin söpöjä! 

 

Lauri: Kesä on mennyt hyvin ja mm. AO-lehden mainosten 

kanssa on tullu väännettyä. Töitä vielä pari viikkoa ja 

sit kouluu. 

 

Meetu: Lomat meni rennosti, Majaa on taas vähän säädetty 

ja kiltisten säätökin hyvin aluillaan. Lisäks fiilikset 

uuden kouluvuoden alotuksesta on vielä ennen ekaa 

periodia oikein positiiviset. 

 

Isabella: Kesä tuli vietettyä maalla. Nyt oon 

järkkäillyt tulevaa kv-orientaatiota ja hommaa siinä 

riittää. Harmillisesti minua stressaa kovasti enkä tee 

työtä kovin mielelläni. Tutorit eivät löydä aikaa 

asialle ja ihmisiä on tulossa kovin paljon. Kyllä tässä 

vielä ollaan on top of things, mutta ei mua huvittais 

näitä hommia enää yksin vääntää. Maha ei tykkää 

jännityksestä ja kroppakin taitaa varoitella jo, sillä 

fuksiflunssahan tässä on tullut.  

 

Sofia: Kesällä oli paljon tekemistä, kuitenkin rento ja 

virkee olo. Opin ihan tajuttoman paljon kesätöissä, nyt 

motivaatio opiskeluun on kasvanut ainakin 180% jea. Sain 

tehtyä puolivuotiskatsauksen ja päivitettyä budjetin. 

Seuraavaksi vähän driven siistimistä ja pitäisi 

käteisrahat käydä tallettamassa. Procountor vieläkin 

hieman jäätyneenä projektina, tosin tilittimessä ei 

ollut mitään ongelmaa, siinä tuli sikana uutta. Hyvä 

fiilis, menee hyvin! :) 

 



Meeri: Kesä menny hurjan nopeesti, onneks lämpöä on 

riittäny! Vielä pari täyspäivästä työviikkoo jäljellä. 

IE-hommat pyöriny kans koko kesän, syksylle on 

toimikunnan kanssa suunnitteilla kokonaan uusia 

spektaakkeleja ja aikasempia ehommat approt. Saatiin 

myös sovittua päivä Hyvät ja Pahat-sitseille! 

 

Niko: Heipä hei täältä kassan takaa. Elämä etenee ihan 

normaalisti. Toivottavasti opinnotkin alkaa luistaa. 

 

Svenja: Huh, en oo oikein vielä tajunnut että koulut ja 

hommat alkaa taas, vaikka joitain Opintovastaava juttuja 

on jo viime viikkoina ollut. Mutta eiköhän tästä lähe 

paremmin rullaamaan, kivaa kokoustaa kesätauon jälkeen! 

Perjantaina jo syksyn eka TSAK kokous. 

 

Julius: Fuksit ovat täällä ja orientaatio alkoi 

toissapäivänä! Hommaa on paljon, ja tehdessä joutuu 

miettimään aika tarkkaan mitä tekee ja sanoo. Super 

stressaavaa kun tuntuu siltä, että osa tiimin jäsenistä 

ei luota siihen, mitä teen. ISOista on ollu paljon apua 

käytännön hommissa <3  

 

Maria: Plääh, venaan syksyä ihanan kesän jälkeen nyt jo 

tosi paljon! Saa taas erilaiset rytmit elämään - 

parasta. Nyt starttailen hommia, kokous sovittuna ens 

viikolle hyvinvointisektorin kanssa ja Pipsan kanssa 

pitäisi viestitellä alumnijutuista. Kiltakyselyyn vastas 

tosi monta kiltalaista ja siellä on niin paljon 

loistavaa palautetta. Niistä pitääkin tehdä tiivis 

kooste. Nyt venailen viikonloppua ja MAIK-varaslähtöä!!! 

Tulee bestest <3 

 

Riina: Kesätyöt melkein loppu ja miniloma tiedossa! Kiva 

päästä kouluunki taas pitkästä aikaa 

 

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

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

Lauri 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Jiaming Liang, Oona Tuohisto-Kokko, Minttu 

Peltonen, Martta Kiikeri, sekä Valtteri Sipiläinen 

killan varsinaisiksi jäseniksi jäsenmaksujen 

perusteella. 

 



 

7. Talousasiat 

 

Hyväksyttiin uudet laskut: 

AYY: OK20 vuokra; 50,00e 

AYY: Sauna in Transitin autopaikka; 3e 

Opinmäen koulun vuokra: 109. Wähäjoulu; 793,60e 

Otaniemen Jalostusseuran Kannatus Oy; pakettiauton 

vuokra; 40,00e 

Kulukorvaus: Anna Poikulainen, Kapselisaunan tarjoilut; 

55,51 

Kulukorvaus: Anna Poikulainen, Fuksien aamupala; 34,80e 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, Fuksien aamupala; 14,29e  

Kulukorvaus: Meetu Mäkelä, uuden kiltahuoneen 

suunnittelueväät 24,88e 

Kulukorvaus: Meetu Mäkelä, Uusi äänipiuha 

kiltahuoneelle; 19,95 

Kulukorvaus: Meetu Mäkelä, Kiltiksen starterkit; 9,64 

 

Hyväksyttiin takautuvasti: 

AYY: Sauna in Transitin autopaikka; 3e 

AYY: Sauna in Transitin autopaikka; 3e 

AYY: Rantsun vuokra; 300,00e 

Suomenlinnan hoitokunta: kaikkien aikojen 

hallitussitsien tilan varausmaksu; 119,99e 

Suomenlinnan hoitokunta: kaikkien aikojen 

hallitussitsien tilan vuokra; 520,01e  

Ulosottolaitos: Sauna in Transitin parkkisakko; 86,00e 

OP Vakuutus Oy: Sauna in Transitin vakuutus; 208,22e 

IK ry: IK AK 2017kaverisitsien tilavuokra; 275,00e 

IK ry: IK AK 2018kaverisitsien tilavuokra 275,00e 

Accountor FinaGo: Procountor; 23,56e  

Accountor FinaGo: Procountor; 23,56e  

 

Kulukorvaus: Sofia Juntunen, #swagswagnamnamvuosijuhlat; 

500,00e 



Kulukorvaus: Seela Pentikäinen, Lundin lennot; 98,78e 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, pakun vuokraus 

peikonlehden    siirtoa varten; 56,75e 

 

8. Puolivuotiskatsaus 

Rahastonhoitaja esitteli killan talouden 

puolivuotiskatsauksen.  

 

9. 110-kuulumiset 

Juhlavuosivastaava esitteli 110-kuulumisia. 

 

-Seminaarista: 

-Järjestetään 20.10. 

-Marco Casagrande on lupautunut puhumaan 

-Keskustelut on MER:in ja ROTORin kanssa käynnissä 

-Alastonkalenteri: 

- ei ole edennyt, pitää potkia vastaavia 

-Wähäjoulu: 

-Budjetti on kasassa 

-Pääjuhlatila varattu 

-Kaikesta tulee upeaa! 

-Sponsorien hankinta akuutein asia 

-Esteettömyysiltama juhlavuositapahtumana suunnitelmissa 

 

10. Kiltiksen muutto 

-Muuton kohdalta DL on 7.9. mennessä, silloin tavarat 

siirretty pois vanhalta kiltikseltä.  

-Uuden kiltiksen suunnittelua Kiltispäiväkerhossa, 

järjestetään orientaation jälkeen. 

-IE-varaston tulevaisuus vielä epävarma, vanhan 

kiltiksen varasto käytössä vielä jouluun asti. Tulevaan 

tilaan tulisi olla 24/7 pääsy. 

 

-Suunnitelmissa järjestää yhteiset tuparit meidän 

kiltisnaapureiden (NuDe, DaDa, Kooma) kanssa. 

 

-Käpy-IE järjestää vanhan kiltiksen hautajaiset 

 

11. Syksyn rastiedustukset 

Kilta edustaa Aalto Partyssa, Otasuunnistuksen toisena 

päivänä, ja Stadisuunnistuksessa. Keskusteltiin 

edustusjärjestelyistä. 

 

Varapuheenjohtaja ilmoittaa killan rastin 

Otasuunnistuksen torstaille ja Stadisuunnistukseen 



(Lasipalatsinaukiolle) ja kartoittaa hallituslaisten 

pääsyn paikalle. Juhlavuosivastaava ilmoittaa meidät 

Otaniemen yöhön ja hoitaa 110-toimikunnan kanssa 

ideoinnin siihen. 

 

Pidettiin kokoustauko klo 19:18-19:30. 

 

12. Sisustusarkkitehtiopiskelijaedustus hallituksen kokouksissa 

Varmistaaksemme sisustusarkkitehtiopiskelijoiden 

integroimisen killan toimintaan, pyrimme saamaan 

sisustusarkkitehtiopiskelijaedustajan/-edustajia, joka 

olisi läsnä hallituksen kokouksissa tämän vuoden 

loppuun. Päätettiin, miten tämä käytännössä toteutetaan, 

ja miten määrittelemme edustajan tehtävän. 

 

Kutsutaan Sistan vetäjiä meidän seuraavaan kokoukseen 

paikalle ja keskustellaan samalla miten he haluavat 

edustaa syksyn aikana hallituksen kokouksissa ja 

killassa.  

 

Pidetään myös yhteinen kokoontuminen Sistan ja Vistan 

edustajien kanssa. 

 

13. Syksyn vakiokokousajankohta 

Sovittiin syksyn vakiokokousajaksi keskiviikko klo 

18.00. Tarkistetaan aika poissaolevien kanssa ja 

muutetaan se tarpeen mukaan. 

 

14. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia. 

Lämmönsiirto VI, 21.9.: Ellen  

Stimulaatio XX, 23.11.: Julius ja Svenja 

 

15. ToDo-listan läpikäynti 

Ei käyty läpi ToDo-listaa, muistutetaan hallituslaisia 

täyttämästä se ajantasaiseksi ensi kokoukseen. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

-Nihilististä muistuttelu hallituslaisille 
-Killan omistuksessa olevat pahvit: yritetään myydä ne 

Aaltopahville, Rahastonhoitaja hoitaa 

-Killan osoite: Otakaari 1 X (A-siipi), Puheenjohtaja 

ilmoittaa tarvittaville tahoille. 

-Hallitustakki, jokainen keksii ehdotuksensa takin 

viimeiste-lylle 

-Meidän naamaläsyn viimeistely ja lähetys 



-Kokouksen aiemmin missannut Viestintävastaava toi 

tuliaisen Biennaalesta: LIMONCELLOA!  

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29. 

 

 

 

 

 






