
Pöytäkirja 25/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 25/2018, 8.10.2018, 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 13. Kirje 

teekkarilakista. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Poikulainen ja 

Riina Juhala. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin on tullut AU-lehti, Libero-lehti, 

Tekniikka&Talous, sekä kutsut MAIK 50-vuosijuhliin ja 

Oulun Arkkitehtikillan vuosijuhliin. 

 



Ellen: Kiitos brunssikokouksesta, siitä tuli hyvin 

ideoita miten kannattaa järjestää workshoppeja. 

Viikonloppu oli aika rankka mutta nyt on uusi viikko ja 

tuntuu kivalta melkein taas. Tänään oli 

hyvinvointilounas AYY:n sopo(sosiaalipolitiikka)-Laurien 

kaa, kuin myös sissareiden opinto-ohjelman tilanteesta 

(johon en päässyt).  

 

Maria: Jee MAIK 50-vujujen ilmo alkoi tänään! Viime 

viikkoihin mahtunut jotenki hirveesti hommaa, 

brunssikokous oli tosi kiva ja vaikka kestikin aika 

kauan, oli must jotenkin tosi hyvä fiilis koko ajan 

kaikilla <3 . Kiltakysely saatiin ihan kunnolla koottua 

ja käännettyä, jaetaan se kiltalaisille tohon 

AK2020-eventiin asap. AOP-bussi tulee, onneks se 

täyttykin lopulta melkeen kokonaan. AU-lehtijuttukin on 

about valmis ja lähtee painoon. Alko-merkit tuli!  

 

Lauri: Saatiin Iiron kanssa wähiksen sponssitiimiä 

kasaan ja muutenkin homma alkaa olemaan selkeä meidän 

osalta. Nyt vaan soittelua yrityksille. Haalareista 

Wienerberger sponssaa taas tänä vuonna, muita en saanut 

kiinni vielä. Kyselin myös Ornamolta kiinnostusta 

yhteistyöstä haalareissa ja muussa killan toiminnassa. 

Suomiexcun suunnittelu etenee. 

 

Anna: Saatiin kuulla kevään ekskukohde ja oon tosi 

innoissani! Harmittaa, etten ollut brunssikokouksessa, 

mutta kävin kiltakyselyn vastaukset läpi ja kuulisin 

mielelläni esille tulleita pääpointteja! Muuten kaikki 

hyvin.  

 

Riina: Vituttaa Otaniemen yön säätö. Elämä on pelkkää 

ruuhkaa. 

 

Svenja: Viime viikolla oli TSAKin ( Taiteen ja 

suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea) kokous, 

jossa oli keskustelua mm. lukuvuosimaksuista ja kurssien 

perumisesta nykyisessä 2- vuoden opintosuunnitelmassa. 

Tänään keskusteltiin vihdoin sisustusarkitehtuuri- 

opiskelijoiden opinnoista laitoksen kanssa, sissarit 

Astria ja Emilia olivat kertomassa tilanteesta. Heidän 

opinnot ovat kyllä oikeasti todella sekavassa 

tilanteesta, laitos alkaa toivottavasti etsimään 

ratkaisuja nyt aktiivisemmin. Muuten kuuluu ihan hyvää 

:) 



 

Meeri: Otaniemen yössä oli kaikkee mielenkiintosta ja 

uutta! ARTS-sitsit lähestyy ja kiinnostus on iloksi 

ollut yllättävän suurta. Viikonloppuna AO-päivät ja sitä 

ennen pitäis saada vielä paljon kouluhommia tehtyä. 

 

Niko: Minulle kuuluu hyvää. Tein vegaanista lasagnea ja 

se onnistui oikein hyvin. Brunssi oli erittäin 

miellyttävä, oli kiinnostavaa kuulla miten toimintamme 

näyttäytyy kiltalaisille. Tervehdys myös teille 

kaikille, jotka luette tätä pöytäkirjaa jälkikäteen! 

 

Meetu: Otaniemen yö oli ihan jees. Sain tänää 

puristettuu majatalkooeventin ja imin koko keksipaketin. 

Saatii myös sovittuu majakokous tälle viikolle. 

 

Julius: muut hommat paussilla huomenna ulos tulevan 

kirjeen myötä. Tänään kolme tunnustelevaa kokousta asian 

tiimoilta. Nartsariasioita, narua on liian vähän. Tein 

FJS(Fuksien Juhlasitsit)-merkin ja suunnitellaan ruokaa. 

Haalareista odotan tarjousta Pukuteollisuudelta. 

Logoäänestyksen eka kierros käynnissä. 

 

Sofia: Brunssikokous oli ihana, jäi hyvä fiilis. 

Pidettiin keskiviikkona rahisten kanssa kämppäkierros ja 

tehtiin toimikuntakysely, jossa vaadittiin että 

rahiksista muodostuisi ensi vuodeksi toimikunta. Saa 

nähdä miten käy. Viime viikolla sain myös vähän mun 

todo-listiä pienennettyä, lähettelin laskuja yms. 

Stressssiiii sos. Järjestetään huomenna swägien kanssa 

avoimet treenit. Perjantaina Diskoon jepajee. 

 

Sakot: Havu 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Emilia Heikkinen killan varsinaiseksi 

jäseneksi jäsenmaksun perusteella. 

  

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Finago: 23,56e, Procountor 

Heinon Tukku: 252,34e, Fuksisitsien ruoat 

S-Business Oy: 5,45e, myöhästymismaksu 



AYY: 30e, Takkakabinetin vuokra 

IPA Group Oy: 277,70e, Kaikkien Aikojen Hallitus 

-sitsien juomat 

From Waste to Taste ry: 1595,99, Kaikkien Aikojen 

Hallitus -sitsien ruoat 

Turun Haalarimerkki oy: 218,45, Alko-merkki 

 

Kulukorvaukset: 

Julia Hermans; 25,33e, kiltakahvien tarjoilut 

Julia Hermans; 11,61, fuksisitsien ruokia 

Otso Huhtala; 80e, Amos Rexin pääsyliput 

Julius Hästesko; 16,69e, Jallua Fuksikapteeneille 

Elsa Vilminko; 4,08e, tarvikkeita fuksien laulusaunaan 

Riina Juhala; 22,74e, Otaniemen yön ohjelmatarvikketia 

 

Laskutetaan laitokselta: 

Ventoniemi oy: 980e, Kiljavan bussit 

 

8. O-SAFA vierailee 

O-SAFA:n edustajat vierailivat ja kertoivat SAFAn 

liittovaltuustovaaleista. Esitys löytyy liitteestä 1.  

 

-O-SAFA, eli Opiskelija-SAFA, on SAFA:n eli Suomen 

Arkkitehtiliiton opiskelijoiden alaosasto 

-O-SAFA tekee valtakunnalista opiskelijaedunvalvontaa, 

sekä järjestää tapahtumia 

-O-SAFAssa voi vaikuttaa kuulumalla sen johtokuntaan, 

jonka toimikausi on 1 vuosi 

-Haku O-SAFAN johtokuntaan on auki, vaalikokous pidetään 

12.10. AO-päivillä  

 

-SAFA:n korkein päättävä elin on liittovaltuusto, jonka 

toimikausi on 3 vuotta 

-Viime vuonna astui voimaan SAFA:n sääntömuutos, joka 

mahdollistaa myös opiskelijoiden valinnan tähän 

liittovaltuustoon. Opiskelijoita valitaan 3. 

-Opiskelijoilla on vaaleissa oma vaalipiiri, eli 

opiskelijat voivat keskuudessaan muodostaa 

valitsijayhdistyksiä 

-Tällä hetkellä vaaleihin on osallistumassa 8 

opiskelijaehdokasta  



 

Päivämääriä: 

12.10. O-SAFA:n vaalikokous 

17.-31.10. SAFA:n Liittovaltuustovaalien äänestys 

30.10. Vaikuta arkkitehti! -tapahtuma 

2.11. Vaalien tulosten julkistus 

 

9. Nettisivut 

Käytiin läpi viestintävastaavan valmistelema 

nettisivujen päivityksen to-do lista.  

 

10. Hallitusmerkit 

Päätös: tilaamme lisää hallituspinssejä 20kpl.  

 

11. Kiltanauha 

Pyydetään lisää toteusvaihtoehtoja ennen kuin tilataan 

kiltanauha. 

 

12. Lippu 

Päätös: tilaamme killalle uuden virallisen lipun ja 

siihen kuuluvat lisätarvikkeet: lipputanko, lippujalka, 

2 airutnauhaa. 

 

Pidettiin kokoustauko 19:11-19:21. 

 

13. Kirje teekkarilakista 

Fuksikapteeni esitteli.  

 

Puheenjohtaja, Fuksikapteeni, Santeri Nuotio ja TF:n 

edustajat ovat valmistelleet kirjettä AYY:n 

hallitukselle ja Teekkarijaostolle, koskien 

teekkarilakin nykylinjauksen muuttamista. 

 

Kirje lähetetään huomenna, jolloin se jaetaan myös 

killan jäsenistölle. 

 

14. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia: 

Oulun arkkitehtikilta 59. Vuosijuhla: Kasperi Kuusento, 

Lassi Luotonen ja Oliver Kärki 

146. Teekkariperinnejuhla: Meeri Pitkänen, Maria 

Karjalainen, Sofia Juntunen, ja kaikki kynnelle 

kykenevät. 

Probba 30: Ellen Heikkilä, Aino Hukkanen 

 

 



15. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

-Lippu teekkariperinnejuhlaan, alustavasti Meeri, Sofia 

ja Maria 

-Viherinstallaatio, Otaniemen yö:n rikkoutunut ruukku 

korvataan huomenna ja saa tulla istuttelemaan!  

-Raatien kokous AO-päivillä 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 


