
Pöytäkirja 23/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 23/2018, 17.9.2018, 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 18.01. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 8. 

Wähistirehtöörien terveiset. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niko Santanen ja 

Sofia Juntunen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut kutsu NuDen vuosijuhliin.  

 

Ellen: Tällä viikolla on dekaanin lounas ja pohditaan 

budjettia vähän. Olen AYY:n hallituksen 



SYL-liittokokousdelegaatioehdotuksessa. Muutenkin 

Edustajiston valiokuntakokouksia täynnä tää koko viikko 

:D. Kiinnostavaa settiä kumminkin! Perjantaina edustan 

kiltaa PT:n 6. Lämmonsiirrossa. Koulua paljon. 

 

Anna: Tajusin viikonloppuna, kuinka rankka viimeinen 

kuukausi on ollut sekä henkisesti että fyysisesti. 

Päätin hidastaa vähän tahtia, vaikka hommat 

liikkuisivatkin sen johdosta vähän hitaammin. Onneksi on 

mielenkiintoisia kursseja ja tällä viikolla alkaa 

Rakkautta&Anarkiaa, jee! 

 

Maria: Noniin, sain vihdoin kokousten pöykkyjä 

tulostettua ja allekirjoitusrumba voi alkaa(jos 

muistaisin ottaa ne joskus mukaan lolleroni)! Lisään 

vielä nettisivuille muutamat viimesimmät. Viime viikolla 

tuli myös hoideltua alumniyhdistysjuttuja pipsan kanssa, 

toivottavasti kohta saadaan se virallisesti pystyynkin. 

Lisäksi Pipsa autto pohtimaan mahdollisia alumneja 

puhumaan 110-seminaariin, paras tyyppi <3  Alko-merkkien 

tilaus etenee, ja tällä viikolla myös MAIK- ja 

HvTMK-kokousta tiedossa. 

 

Havu: Bonjour! Rentouttavan viikonlopun jälkeen uusiin 

seikkailuihin: Sain sovittua torstaiksi pitkän ranskan 

kielitaitokokeen haastatteluna. Gääks! Katotaan mitä 

tapahtuu! Ainakin kuuntelen Ranskan uutisia tiuhaan 

tahtiin. 

 

Meeri: Viikonlopun kaikkien aikojen hallitussitsit oli 

huikeet, kiitos! Hommia riittää enemmän kun aikaa niiden 

hoitamiseen, joten joku kursseista on pakko tiputtaa ja 

siirtää ens vuoteen. 

 

Niko: Oon ihan superinnoissani tulevista sitseistä nyt 

kun ne on jo alkaneet edistyä kiihtyvää tahtia. Hyviä 

teemoja ja juttuja tulossa ;---)  

 

Riina: Kaikki kurssit vaikuttaa tosi mielenkiintosilta, 

harmittaa tosin että opetusta on vaan kahtena päivänä 

viikossa. Kun ei oo mitään sovittua ohjelmaa, on 

vaikeeta saada mitään aikaseks. Otaniemen yötä pitäis 

saada etenemään ja seminaarille pitäis löytää tila. 

 

Lauri: Excu, wähis ja seminaarihommat etenee hitaasti 

mutta etenee kuitenkin. All good. 



 

Julius: kallion baarikierros oli perjantaina, ihan 

mukavasti meni, vaikkei osallistujia ollutkaan nyt ihan 

valtavasti. Kiitos kulttuurisektorille 

kalliopiirtelystä! Tällä viikolla fuksien Laulusauna, 

ARTS-Fuksiaiset ja ens viikolla Fuksisitsit.  

 

Sofia: Sain vietyä pahvit ja kapat Aaltopahviin, nyt 

odotan niistä tarjousta ja laitan sitten laskun 

menemään. Pitäis saada organisoitua otatarhan ajoihin 

ajokkia ja tilata hallituspinssejä lisää. Mobilepay 

vielä vaiheessa. Tän viikon torstaina katsotaan vähän 

rahahommia ja päivitetään budjetti. Väliaikaisesti aika 

paska fiilis, johtunee osittain maanantaista, mutta 

eiköhän se tästä. Viikonlopuksi Pietariin <3 

 

Meetu: Miljoonittain ryhmätöitä, tylsää. Kävin turussa 

approilla, olen nyt Luovija.  

 

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

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

Lauri 2€  

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Anna Brandl, Emma Nordlund, Hannin Alnimri, 

Verona Katajisto ja Korbinian Schütze killan 

varsinaisiksi jäseniksi jäsenmaksujen perusteella. 

  

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

AYY: 290e, OK20 tilavuokra  

Prodeko ry: 250€, Valkohaalarisitsien tilavuokrien 

tasaus 

Kulukorvaus: Ellen Heikkilä, 28,74e, kokoustarjoiluja 

Kulukorvaus: Julia Hermans, 5,73€, Kiltakahvien 

tarjoilut 

Kulukorvaus: Julius Peltonen, 5,29e, Ruokaa fuksien 

majailtaa 

 

Laskutetaan laitokselta: 



Kulukorvaus: Anttoni Niskanen, 12,79€, Kiljavan 

bensakuluja 

Kulukorvaus: Elsa Vilminko, 14,42e, Kiljavan bensakuluja 

Kulukorvaus: Netta Siljander 50,19e, Kiljavan 

bensakuluja ja hätäostoksia 

 

8. Wähistirehtöörien terveiset 

Myönnettiin puheenvuoro Wähäjoulutirehtöreille Saana 

Rossille ja Lassi Luotoselle. 

 

-Tarkoitus on edelleen pitää vujut Väreessä. Tila on 

ollut varattuna jo huhtikuusta lähtien, syksyllä tullut 

esille muutamia konkreettisia ongelmia mm. 

palosuunnitelmien osalta, jotka nyt alkavat kuitenkin 

selvitä. 

-Tavoitteena myös saada aamuyön uinti mahdolliseksi 

kaikille halukkaille, tilan löytymisessä vähän ongelmia. 

-Sillistä on suunniteltu Smökkiin 

 

Tarkastelimme myös budjettia, joka vaikuttaa tällä 

hetkellä toteutumiskelpoiselta. 

 

9. Killan kokouksen ajankohta 

Päätettiin killan kokouksen ajankohdaksi 10.10. 

Kokouksessa mm. valitaan uusi hallituksen jäsen ja 

päivitetään budjetti. Kutsutaan kokous koolle ensi 

viikolla. 

 

10. ARTS-korkeakoulun dekaani 

Anna Valtonen väistyy tehtävästään ARTSin dekaanina. 

Kiltaa on pyydetty ilmiantamaan hyviä dekaaniehdokkaita. 

Käydyssä keskustelussa todettiin, että luotetaan 

pätevien ehdokkaiden tulevan muiden tahojen toimesta 

ehdotettuna, tai hakeutuvan itse tehtävään. 

 

11. Vuosijuhlaedustajat 

Lorem Ipsum (NuDen vujut): Lassi Luotonen ja Saana Rossi 

 

12. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat. Hallituslaisia 

kehotetaan aktiivisemmin päivittämään omaa listaansa. 



 

13. Muut esille tulevat asiat 

-Juttu AU-lehteen, tähdätään 25.10. ilmestyvään 

numeroon. 

-Brunssikokous sunnuntai 30.9. 

-Kämppäkierros vol 2, sunnuntai 4.11.  

-Ajankohta hallituksen ja jäärien tapaamiselle, 

Puheenjohtaja tekee doodlen.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08. 


