
Pöytäkirja 22/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 22/2018, 10.9.2018, 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  

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08. 

 

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 Havu Järvelä ja Lauri 

Kärpänoja. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasia: Hallituksen jäsen Isabella Rauh on 

jättänyt eroilmoituksensa hallituksesta.  

 

Postiin oli tullut Ark-lehti, sekä 

Arkkitehtuurikilpailuja-liite, Tekniikka&Talous, 

AO-lehti, AYY:n vuosi 2017 -esite, kutsu AYY:n 



yhdistyskoulutuksiin, Arkkitehtiuutiset lisäliitteineen, 

sekä Kolehti (Koneinsinöörikillan lehti). 

 

Ellen: Fuksiflunssa on. Uuden kiltiksen kulkuoikeudet 

ovat selvillä. Loput selvitetään. Rastit melkein done, 

orientaatio tapahtui. Syksyä kohti! 

 

Maria: Viime viikko kului lähinnä rastiedustuksissa 

pörräten, oli hauskaa huomata kuinka muidenkin alojen 

fuksit oli innoissaan AK:sta! Ja wow mikä merkkimyynti!  

Viikonloppu menikin lähinnä töissä, ja nyt vähän väsynyt 

lähtö kouluvuoteen… Mut kyl tää tästä :D 

 

Meetu: Kiltis alkaa muotoutua, keskiviikon 

kiltakahveihin mennessä yritän saada loput huonekalut ja 

romut paikoilleen ja pallomeren pestyä ja paikattua. 

 

Meeri: Tänää vaihtu toimistolla istuminen opintoihin. 

Nyt ekaan jaksoon tulee aika paljon kursseja ja muuta 

hommaa, katotaan miten arki alkaa muotoutuu ja mitä 

asioita täytyy priorisoida toisten yli. 

 

Niko: Valmistauduttiin Annin kanssa kunnolla 

ensimmäiseen koulupäivään, mutta luentoja ei ollutkaan. 

Vietin hauskaa IE-päivää pannukakun kera. Ostin 

kynttilänjalan ja rannerenkaan. Suunniteltiin vähän 

sitsejä. 

 

Havu: Takaisin opinnoissa kiinni, jes! Iloa päivään tuo 

myös että valtio määritteli viime viikon perusteella mun 

luonteen tasapainon arvosanalla 5 (paras). Kaikki siis 

ok, let’s go on! 

 

Anna: Aikamoinen kuukausi takana. Viikonloppu meni 

orientaatiosta palautuessa ja nyt on taas energiaa. 

Ihanaa, että syksy ja perus kouluarki alkaa! 

 

Lauri: Suomiexcusuunnittelu aloitettu ja wähis 

sponssihommia laitettu käyntiin. Viimeset AO-mainokset 

saatu sovittua ja hommat hoituu! 

 

Julius: Orientaatio doned! Aikamoiset kolme viikkoa 

takana. Pari vapaapäivää ehti nyt olla, pidin 

minä-päivän ja kävin leffassa ja katsomassa Amos Rexiä 

ja siellä ollutta teamLabin näyttelyä. Siivosin. 

Ilmoittauduin JLPT-kielikokeeseen, eli japania pitää 



koko syksy kerrata. Kohta Stadisuunnistus, ja onhan 

syyskuu täynnä vaikka mitä! 

 

Riina: Koulu alkaa jee! Sain kivan studion ja siihen 

kuuluu excu nykkiin. Seminaari lähenee ja Otaniemen yön 

tilanne näyttää jännältä, paikka on vielä hakusessa. 

 

Sofia: Hommasin kulukorvauslomakkeille kivat härpäkkeet 

helpottaakseen itseäni ja kiltalaisia, killan Mobilepayn 

käyttöönotto viimeistelyä vaille valmis, hommat tuntuu 

olevan kivasti hanskassa. Laskin käteiskassat. Ihanaa et 

koulu alkoi, oon tosi innoissani nyt kun oon myös 

tutkiskellu erilaisia oppimismetodeja.  

 

Svenja: Huh, nyt on koulu aloitettu ja oman kalenterin 

ja hommien järjestely on kovassa vauhdissa! 

Kopo-sektorin tapaamista alan sopia heti kun omat 

aikataulut vähän selkeämmät 

 

Isabella: orientaatio on nyt ohi ja 75 uutta 

maisteriopiskelijaa on otettu vastaan. Ensi viikolla 

tulee vielä Wood Programin 17 ihmisen poppoo. Uudet 

opiskelijat on tosi kivoja ja mä odotan innolla, että 

pääsee tutustumaan heihin paremmin. Hallinnollisen 

puolen kanssa yhteistyö on ollut osittain vaikeaa ja 

yritän fiksaa sitä puhumalla niille. Toivottavasti ensi 

vuonna yhteistyö sujuu molemmin puoleisella 

kunnioituksella eikä  tarvitse enää jatkuvasti  pelätä, 

että laitos unohtaa informoida.  

 

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 Laura Vainiomäki, Zhang Zibo, Maija 

Pakarinen, Susanna Lumme, sekä Anne Polvi killan 

varsinaisiksi jäseniksi jäsenmaksujen perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

FinaGo: Procountor; 31,56e 

AYY: Rantasaunan tilavuokra; 300,00e 

AYY: Sauna in Transitin autopaikka; 3,00e 



Fyysikkokilta ry: Kaukkareiden kulutasaus; 69,04e 

 

Kulukorvaus: Sofia Juntunen, kulukorvaustarvikkeita; 

27,85e 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, Fokusryhmäpäivän kahvit; 

10,30e 

Kulukorvaus: Isabella Rauh, Tutortapaamiseen ruokaa; 

10,47e 

Kulukorvaus: Isabella Rauh, KV Welcome Eve -ruoat; 

99,76e 

Kulukorvaus: Isabella Rauh, KV Farewell Party -ruoat; 

23,65e 

Kulukorvaus: Isabella Rauh, Tutor-piknik-safkat; 18,90e 

Kulukorvaus: Isabella Rauh, Cottage eve -safkat; 99,51e 

 

Laskutetaan laitokselta: 

Kulukorvaus: Heini Vuorelma, Fuksi-Kiljavan bensat; 

40,00e 

Kulukorvaus: Julia Hermans, Fuksi-Kiljavan ruoat; 

152,96e 

Kulukorvaus: Julius Hästesko, Fuksi-Kiljavan ruoat; 

97,72e 

 

8. Yritysyhteistyötä viestinnässä 

Keskusteltiin, olisiko aiheellista laskuttaa yrityksiä 

ilmoituksistaan Arkkitehtikillan kanavilla. 

Viestintävastaava esitteli. 

 

-Tällä hetkellä tilanne on se, että kilta vastaanottaa 

niin arkkitehtitoimistoilta, Academic Workilta, sekä 

muilta tahoilta erinäisiä työtarjouksia, joita 

Viestintävastaava nyt on suodattanut kiltalaisten 

listalle. 

-Muilla killoilla on käytössä kuitenkin Academic Workin 

tai aTalentin kanssa sopimus, jossa yritykset maksavat 

kyseisille killoille korvausta heidän mainoksiensa 

jakamisestaan jäsenistölle. Tätä voisi soveltaa myös 

Arkkitehtikillalle. 



-Lisäksi kilta voisi asettaa pienen summan, mikä 

arkkitehtitoimistojen tulisi maksaa saadakseen 

ilmoituksensa killan sähköpostilistalle. Tämä voisi 

karsia ns. riistotyövoimaa hyödyntävien toimistojen 

ilmoituksia, sekä tietenkin lisätä killan tuloja. 

 

Päätettiin testamentoida tämä idea ensi vuoden 

hallitukselle toteutettavaksi, sekä suunnitella mihin 

ilmoitusmaksulla saatavia lisätuloja voisi suunnata.  

 

9. Arkkitehtikillan yhdistysrakenne vuodelle 2019 

Keskusteltiin, mitä alustavia ajatuksia on 

kehitettäväksi hallitus- ja toimihenkilökokoonpanossa 

ensi vuodelle. Päätettiin pitää lokakuussa aihetta 

käsittelevä kiltapäiväkerho. 

 

10. Edunvalvonta-kuulumiset 

Hallituksen tiedoksi esitettiin ajankohtaiset asiat 

edunvalvonnassa. Opintovastaava esitteli.  

 

-Asiat laitoksen puolelta vähän jumissa: sekä huomisen 

koulutusryhmän että johtoryhmän kokoukset peruttiin. 

 

-Syksyn alussa esille tullut kuitenkin muutamia 

epäkohtia, joihin killan olisi hyvä ottaa kantaa: 

 

- Laitoksen viestintä selkeämmäksi; mitkä viestit 

kohdennetaan kaikille opiskelijoille, mitkä maisteri- 

tai kandiopiskelijoille, arkkitehti-, 

maisema-arkkitehti- tai sisustusarkkitehtiopiskelijoille 

- Hallitus haluaisi tarkemmin tietoja uudistuneista 

opetusrakenteista, ja etenkin sisustusarkkitehtuurin 

opinnoista, jotta pystymme tehokkaasti Sistan ohella 

auttamaan heidän edunvalvontaansa  

-Väreeseen tarkemmin merkinnät missä opetus on (selkeä 

tiedotus asiasta, sekä mahdollinen näyttö aulaan missä 

käynnissä olevat luennot sijaintineen)  

-Orientaatioviikon onnistumiset ja epäonnistumiset 

laitoksen suhteen.  

-Roperille voisi muistuttaa edelleen selkeämmästä 

aikataulun tiedotuksesta, ja etenkin sen poikkeuksista. 

-Lisäksi korkeakoulun tasolla voisi viedä eteenpäin myös 

palautetta orientaatiosta ja siitä viestimisestä. Mm. 

koulun aloitusaika oli ilmaistu kaikilla sivustoilla 

opetuksen aloituspäivänä, eikä orientaation 

aloituspäivänä. Lisäksi korkeakoululle olisi hyvä vielä 



kertoa todella miten paljon kilta huolehtii uusien 

opiskelijoiden vastaanotosta. Tilanne on täysin eri kuin 

muilla ARTSin opiskelualoilla, joissa LES hoitaa 

suurimman osan työstä.  

 

Opintovastaava vie näitä kohtia eteenpäin. 

 

11. 110-näyttely Polyteekkarimuseossa 

Polyteekkarimuseon edustajat lähestyivät 

varapuheenjohtajaa Aalto Partyssa ja muistelivat AK:n 

110-juhlavuosinäyttelystä museossa olleen aiemmin 

puhetta. Tarkistettiin tilanne. Ei järjestetä näyttelyä 

museolla. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia vuosijuhlakutsuja. 

 

13. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

-Hallituksen brunssikokous, varapuheenjohtaja tekee 

doodlen 

-Kaikkien aikojen AKH -sitsien ennakkotehtävä 

-Stadisuunnistus huomenna, käytiin läpi rastin tehtävät. 

-Jäsenmaksujen hoitaminen käteisellä, sovittiin, että 

rahastonhoitaja on muutamana ennakkoon ilmoitettavana 

ajankohtana kiltiksellä, jotta mm. ilman suomalaista 

pankkitiliä olevat kv-opiskelijat voivat maksaa killan 

jäsenmaksunsa. 

-Otatarhan ajot, pidetään suunnittelukiltakahvit ensi 

viikolla 

-Kämppäkierros, varapuheenjohtaja tekee doodlen 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






