
Pöytäkirja 21/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 21/2018, 28.08.2018, 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, saapui kohdassa 5. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 

 

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 Niko Santanen ja 

Meetu Mäkelä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut kutsu Diskonttaukseen (Prodekon 

vuosijuhlat), kutsu Aalto Day Oneen sekä 

Arkkitehtiopiskelija-lehti ja Arkkitehtiuutiset. 

 

Ellen: Nukuin hyvin viime yönä! Yritän selvitellä ton 

Metallimiehenkujan 4 tilannetta, mutta kaikki ovat 



äärimmäisen nihkeitä. Kyllä tämä järjestyy, muttei ehkä 

sillä aikataululla, mitä ne raksaäiät haluu. Tällä ja 

ensi viikolla tapahtuu niin paljon, en malta odottaa ja 

vähän hirvittää. Rääh 

 

Havu: Hyvä fiilis! Irtisanouduin töistä. Tulevaisuus on 

täynnä huikeita mahdollisuuksia! Valmistaudun ensi 

viikolla ilmiintymään jonnekin päin Suomea, nyt lepäilen 

ja valmistelen kandia. 

 

Maria: Ihanaa havu! Mullakin hyvä fiilis, vika työviikko 

ja aloitin taas mun to-do-listat mikä on ihan kiva niin 

saa jotakin aikaan. Lähetin just Pipsalle viestiä 

alumnijutuista ja ilmotin killan rastiedustukset Ota- ja 

Stadisuunnistukseen. Paljon hallituksen exceleitä, että 

saadaan kaikki kaikkialle. Ehdotuksia kiltakyselyn 

läpikäymiseen mietitty, ja huomenna Hyvinvointisektorin 

kokous!  

 

Lauri: Wähiksen sponssihommat laitettu alulle ja 

seminaaria mietitty Matiaksen kanssa. 

 

Meeri: Vika täyspäivänen työviikko pyörähtäny käyntiin, 

jee! IE ja Vista työllistää, joka ilta päässy lähtee 

kiltikseltä kotiin vasta yhentoista jälkeen. Onneks 

hommat maistuu, energiaa riittää ja asiat etenee. Hyvä 

fiilis ja ootan jo syksyn kunnolla käyntiin 

pyörähtämistä, luvassa niin paljon kaikkee siistii ja 

uutta! 

 

Niko: IE on lähtenyt taas käyntiin ja innolla odotan 

mitä viikko tuo tullessaan. Tänään olin äitin kanssa 

Ikeassa ihanaa! 

 

Riina: “Lomaviikko” käynnissä ja pitäis taas orientoitua 

kouluelämään. 

 

Anna: Majailta meni hyvin! Stressi meinas tänään käydä 

turhan kovaksi, mutta onneksi on ISOt ja nyt taas 

hyvällä fiiliksellä ja innostuksella kohti viikonloppua 

ja Kiljavaa, jeee 

 

Svenja: Jee, viikonloppu oli ihanan rentoa energian 

tankkausta, nyt on hyvä fiilis taas tehdä juttuja! 

Töissä pääsin tekee uusia kiinnostavia juttuja ja eilen 

selvittelin vihdoin omia opintoja! Seuraavana alan sopia 



kopo-sektorille tapaamista ja ottaa selvää 

paras-opettaja -palkinnosta. 

 

Julius: Maja-ilta tuntui menevän tosi hyvin! Kaikki 

olivat iloisen oloisia, ja sissareilta tuli hyvää 

palautetta! Kulisseissa paljon hommia, Kiljava teettää 

koko UO-sektorille paljon duunia, mutta meil on hyvä 

tiimi! FTMK:lla kans paljon hommia 

Teekkarielämää-luennon ja Otasuunnistuksen kanssa. 

  

Sofia: Hyvin menee, rentoo, jee, kivaa, viikonloppua 

odotellessa <3 Pahvit saadaan myytyä Aaltopahville!! 

 

Meetu: Kädet makaronia kiltiksen kamojen raahaillusta, 

kiitos auttajille! 

 

Sakot: Ellen 12€, Meetu 10€, Maria 8€, Sofia 6€, Svenja 

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

Lauri 2€ 

 

6. Uudet jäsenet  

Hyväksyttiin Aada Kiuru, Pia Mikkonen, Elias Sairanen, 

Jessika Eerikas, Sofia Ylihannu, Riku Kuukka ja Sini 

Rönkkö killan varsinaisiksi jäseniksi jäsenmaksujen 

perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Book-Cover: AO-lehden painatusmaksu, 1915,80€ 

AYY: Otarannan kerhotilan vuokra, 50€ 

 

Kulukorvaus: Anna Poikulainen, 78,85€, Maja-ilta 

Kulukorvaus: Anna Poikulainen, 38,56€, pääsykoepiknik 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 100€, Kiltakyselyn 

arvonnan voittajien lahjakortit 

Kulukorvaus: Maria Karjalainen, 12,95€, Killan 

krokettisetti 

Kulukorvaus: Meeri Pitkänen, 198,00€, palju killan 

kesäpäiville 

 

8. Kiltashop 



Hallitusta muistutettiin kiltashopin periaatteista, eli 

miten toimitaan tapahtumissa, joissa myydään killan 

tuotteita. 

 

-Rahastonhoitajalle viestiä ennen tapahtumaa, jos 

käytetään kiltashopia 

-Mukaan käteiskassa, jossa lukee kiltashop, katsotaan 

yhdessä mikä se on 

-Jos ehtii, on hyvä laskea ja merkitä ylös pohjakassa 

-Merkitään päivämäärä ja myydyt tuotteet tarkasti 

tukkimiehen kirjanpidolla kassan vihkoon, jota 

säilytetään kassassa. Rahastonhoitaja tarkistaa 

käteiskassaa, jotta pysyy ajantasalla myydyistä 

tuotteista. 

 

 

9. Ota- ja Stadisuunnistusrastit 

Suunniteltiin Ota- ja Stadisuunnistusrastit ja sovittiin 

alustavat vastuut. Hallituslaiset merkitsevät itsensä 

rastiexceliin, Otasuunnistus DL 2.9., Stadisuunnistus DL 

7.9. 

 

10. Aalto Party -rasti 

Suunniteltiin Aalto Party rastin ja sovittiin alustavat 

vastuut. Ollaan pitämässä rastia yhdessä muiden 

ARTS-yhdistysten kanssa A-siiven sisäpihalla. 

Hallituslaiset merkitsevät itsensä rastiexceliin DL 2.9. 

 

11. Projektirahahakemuksen käsittely 

Käsiteltiin hallituksen vastaanottama 

projektirahahakemus (liite 1): 

 

110-juhlavuoden kunniaksi ollaan järjestämässä Kaikkien 

Aikojen Arkkitehtikillan hallitusten sitsejä 15.9.2018, 

joiden järjestelykustannuksiin on haettu projektirahaa 

800€. Tapahtuman vieraista noin kolmasosa on killan 

alumneja ja tapahtumaan on osallistumassa kiltalaisia 

viideltä vuosikymmeneltä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin projektirahahakemus. 

 

12. Hallitustakin selkä 

Käytiin läpi hallituksen jäsenten ehdotukset ja 

päätetään millainen siitä tulee, ja millä aikataululla 

sen toteutetaan. 

 



-Selkään teksti arkkitehtikilta, fontti: futura bold, 

valkoinen 

-oikean rintataskun päälle akh’18, ja nimi, fontti: 

futura demi, valkoinen 

 

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia. 

Diskonttaus, 12.10. : Riina ja Sofia 

 

14. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Käytiin läpi hallitusedustuksia 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 







Espoossa 27.8.2018 

 

Arvoisa Arkkitehtikillan hallitus, 
 
Me, Rosa Väisänen ja Miia Suomela, olemme Arkkitehtikillan 110. juhlavuoden kunniaksi           
järjestämässä kaikkien aikojen Arkkitehtikillan hallitusten sitsejä 15.9.2018, joiden        
järjestelykustannuksiin haemme killalta tukea projektirahan tai muun sopivaksi katsomanne         
killan budjettiin sopivan tuen muodossa. Tapahtuman vieraista noin kolmasosa on killan           
alumneja ja tapahtuma kokoaa yhteen killan hallitusaktiiveja viideltä vuosikymmeneltä. Ohessa          
on laskelma tapahtuman kuluista, minkä perusteella haemme tukea 800 euroa. 
 
KULUARVIO 
Tilavuokra 640 € 
Ruokatarjoilut 1310 € 
Juomatarjoilut 400 € 
Logistiikka 120 € 
Astiat 380 € 
Hätäbufferi 50 € 
 
Menot yhteensä 2900 € 
Osallistumismaksut 2100 € (60 * 35 €) 
Tukea killalta 800 € 
 
 
Toiveikkain juhlaterveisin, 
Rosa Väisänen (AKH’13 – ‘15) 
Miia Suomela (AKH’15 – ‘16) 
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