
Pöytäkirja 24/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 24/2018, 24.9.2018, 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, poistui 
kohdassa 11 

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 11. AYY:n 

yhteisökyselyn läpikäynti. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Pitkänen ja 

Julius Hästesko. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut S’napsi (Inkubion kiltakehti), 

Otaniemen Yö -ohjelmaesitteitä sekä Tekniikka&Talous 

-lehden numerot 27, 28 ja 29. 

  



Ellen: Viime viikolla käytiin Opintovastaavan kanssa 

dekanaatin lounaalla, ilmapiiri oli aika stressaantunut 

ja virittynyt. Hoidettiin se 110-semman paikka, jee! 

Päivitettiin torstaina talousarviota, ei se muuttunut 

niin paljon kuin odotin. Tehtiin VPJ:n kanssa 

kiltakyselyn koontia, siihen uppoaa vielä muutama tunti 

ennen kuin se saa nähdä päivänvaloa. Alkuviikko menee 

killan kokousmatskujen valmistelussa ja loppu meidän 

brunssikokouksen matskujen valmistelussa. Ehdotus: tähän 

mennessä kertyneet sakot käytetään brunssiruokiin? Ensi 

viikolla ollaankin jo lokakuussa. Laitetaan ensi 

viikolla kiltanauha toivon mukaan tilaukseen. Ps. 

mahduin amos & rex ilmoon hähähä.  

 

Maria: Päivitin nettisivuille viimeisimmät kokouspöykyt, 

koottiin Ellenin kanssa myös kiltakyselyä lauantaina. 

Siinä on aika paljon työtä  kyllä… Tilasin 

Alko-merkkejä, päivitin yhdistyslistaa naamaläsyjen 

lähetystä varten ja MAIK-hallituksen kanssa 

suunniteltiin vujuja ja tapahtuma on nyt julki!! Jee 

kaikki sinne, tulee epicness overload <3 

 

Sofia: Väsynyt olo intensiivisen Pietari-matkan jälkeen, 

paljon rästejä kertynyt. Tsekattiin budu, näyttää ihan 

hyvältä. Täytyy hoitaa kaikki rahis-todot tällä viikolla 

yhtenä pakettina joku päivä.  Rupee vähän ahdistamaan 

tapahtumien määrä kun kaikki kiinnostaa ja kaikkeen 

haluaisi osallistua. Mietityttää myös ensi vuoden 

kiltatoiminta, jaksaako osallistua vai ei. Paljon 

valintoja ja priorisointipäätöksiä edessä. Muuten menee 

ihan hyvin. 

 

Lauri: Ollaan suunniteltu Suomiexcua tarkemmin ja 

ajankohta on alustavasti marraskuussa 16.-17 päivä. 

Ollaan menossa ainakin Orakselle, muita ei oo 

varmistunut vielä. Seminaariin saatiin foundation 

Innovarch mukaan ja ovat kiinnostuneita pitämään 

esityksen heidän omasta toiminnasta teemaan liittyen. 

 

Anna: Viimeviikkoinen päätös priorisoida juttuja oman 

jaksamisen mukaan on tehnyt hyvää, hommat alkaa tuntua 

taas mielekkäiltä. Keskiviikkona fuksisitsit! 

 

Niko: ARTS-sitsit on saavuttanut on nyt huimaa suosiota. 

Opiskelijoita on muualtakin kuin meiltä tai NuDelta! 

Toivotaan kun ilmo torstaina aukeaa niin saadaan vielä 



lisää kaikkia jännittäviä ihmisiä mukaan. Tulee hyvät 

sitsit. 

 

Meeri: Hoidettavien asioitten määrä tuntuu taas enemmän 

mahdolliselta, toivottavasti pysyykin niin. Paljon on 

kaikkee mielenkiintosta tulossa niin koulussa kuin 

vapaa-ajallakin. Kiva päästä fuksisitseille 

keskiviikkona! 

 

Meetu: Miljoonittain hirveitä koulutehtäviä, haluan 

lopettaa kaikki kurssit jo nyt (nyt vasta?). Korjattiin 

Oliverin kanssa Majan kattoa, toivottavasti ei tuu enää 

vedet sisään. 

 

Havu: Huhhuh! Paljon kaikkea menossa. Tiukan perjantain 

aikana Ranskan kielikoe meni läpi ja suoritin 

sivuaineeni loppuun. Huomenna on tarkoitus jättää 

virallinen vaihtohakemus kevään opiskelijavaihdosta 

Ranskaan. Jännittävää! Viikonlopun chillailin ja nyt 

uusin voimin tähän viikkoon. 

 

Svenja: Sain päätettyä kandiaiheen eilen, joten nyt on 

ihanan helpottunut fiilis! Tuntuu siltä, että energia ja 

into tehdä asioita moninkertaistui! Viime viikolla 

tavattiin Kopo-sektorin kanssa vihdoin. Mietittiin vähän 

kopoiluista viestimistä ja tuli idea Kopo-palstasta 

nettisivuilla, jonne hallopedit vuorotellen kirjoittelis 

lyhyitä kokemuksia ja juttuja. 

 

Julius: suoraan FTMK:n kokouksesta. On aika paljon 

kaikkea.  

 

Riina: Seminaarin fb-tapahtuma launchataan tänään ja sit 

alkaa spämmi. Tila on varmistunu ja puhujia on saatu 

tähän mennessä 5. Otaniemen yön kokous Väreen 

henkilökunnan kanssa siirty huomiseen, eli sen 

toteutuminen selvinnee huomenna. 

 

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 Marja Ilene Blanco Sequeiros killan 

varsinaiseksi jäseneksi jäsenmaksun perusteella. 

  



7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Laskut: 

Origos Oy: Fuksipistekortit; 74,40e 

AYY: OK20 fuksisitsien tilavuokra; 290,00e 

AYY: Kiiman tilavuokra smökki; 400,00e 

Turun Haalarimerkki Oy: 110kuntoon-haalarimerkki; 

124,45e 

S-Business: Killan kesäpäivien ruokia; 76,01 

 

Kulukorvaukset: 

Maria Karjalainen: Kannunvalajien vuosijuhlien edustus; 

66,75e 

Anna Poikulainen: ISOkasteen tarjoilut; 40,48e 

Pietari Sulonen: TIK-vuosijuhlaedustus; 60,00e 

Mia Suomela: Kaikkien aikojen hallitussitsit; 407,68e 

Anna Mäkelä: Aalto-partyn rastitarvikkeet; 5,40e 

 

Laskutetaan laitokselta: 

Anniina Pöllänen: Kiljavan erityisruokavalioisten ruoat; 

16,40e 

Heinon Tukku: Kiljavan ruoat; 1012,10€ 

 

8. Killan kokouksen koolle kutsuminen 

Päätös: Kutsutaan koolle killan kokous, jossa valitaan 

uusi hallituksen jäsen sekä esitetään vuoden 2018 

päivitetty talousarvio. Pidetään kokous 10.10. klo 

17:00.  

 

9. Pohjoismainen yhteistyö 

Käytiin läpi miten yhteistyöt ovat edistyneet.  

-Pohjoismainen yhteistyö on edennyt viime aikoina paljon 

ja mm. O-SAFA:n Kesäkiljavalla pidettiin workshop 

asiasta 

-Nyt on ehdotettu järjestettäväksi vuosittaistaista 

Nordic Architectural Festivalia, jota järjestämään 

valitaan jokaisen koulun opiskelijayhdistyksestä yksi 

edustaja työryhmään. 



-Ehdotetaan, että killan toimihenkilö Viikinki olisi 

killan edustaja tässä työryhmässä. 

 

10. Aalto-yliopiston saavutettavan oppimisen 

toimeenpanosuunnitelman päivitys 

Aalto-yliopiston Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta 

on pyytänyt erityisasemayhdistyksiltä ideoita 

saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman päivitykseen. 

Suunnitelma kuvaa konkreettisia toimenpiteitä 

yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja mahdollistavan 

toimintaympäristön luomiseksi kaikille aaltolaisille. 

Ehdotamme kirjattavaksi toimia, jotka esimerkiksi 

varmistavat, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus 

osallistua opiskelijatoimintaan, mahdollisista 

rajoitteista riippumatta. 

 

Keskustelussa esille tulleita huomioita: 

-Minkään rakennuksen arkkitehtoninen tai 

maisema-arkkitehtoninen arvo ei saa ylittää sen 

esteettömyyden vaatimuksia. 

-Esteettömyys tulee taata vähintään kaikkiin 

tarvittaviin opetus- sekä opiskelijakulttuuritiloihin, 

jotta jokaisella on mahdollisuus integroitua yliopistoon 

mahdollisista rajoitteista riippumatta. 

-Mm. Pääsy polyteekkarimuseoon, kiltahuoneelle, 

amfille 

 

 

11. AYY:n yhteisökyselyn läpikäynti 

Käytiin läpi AYY:n yhteisökyselyä ja keskusteltiin miten 

kilta siihen vastaa. Yhteisökyselyn aiheina ovat mm. 

Yhdistysten yhdenvertaisuuden parantaminen, 

Toiminta-avustus sekä vapaaehtoistoiminta.  

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja.  

Muistutettiin hallituslaisia Teekkariperinnejuhlasta, 

joka on kaikille avoin juhla. 

 

13. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo:t  

 

14. Muut esille tulevat asiat 

-Pyöreän tornin killan arwoiset, Varapuheenjohtaja tekee 

kyselyn Jäärille 

-Brunssikokous sunnuntaina Puheenjohtajan kotona 



 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 


