
Pöytäkirja 26/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 26/2018, 15.10.2018, klo 18.00 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan keskustoimisto, Otakaari 

11, Neuvotteluhuone Reiluus, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen 

Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko, saapui kohdassa 5. 
Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen 

Foreign Legion Captain 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner, poistui kohdassa 12. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

AYY:n hallituskummi Lauri Seppäläinen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 

 

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 Meetu Mäkelä ja Havu 

Järvelä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut kutsu Teekkariperinnejuhlaan, 

Proteesi-lehti (PT:n lehti), Kvantti nro 3 (Fyssan 



kiltalehti), kutsu Elossa-elokuvafestivaaleille, sekä kutsu 

Infoähkyyn (Athenen vuosijuhlat). 

 

Ellen: Loppuvuotta värittää todella paljon käytännön juttuja 

joita pitää hoitaa, maustettuna sillä että haluan vaikuttaa 

mahdollisimman paljon asioihin ennen kuin vuosi loppuu. 

Keskiviikkona suuntaworkshop - niitä materiaaleja kokoan nyt 

tässä lähipäivinä. Jepa jee! AO-päivistä toipumassa.  

 

Maria: Halleluja matkalla pois tampereelta! Oli huikeet 

AO-päivät! Astuin koirankakkaan mut sen jälkeen näin pete 

parkkosen wingseillä! Bussimaksut pitää tarkistaa rahiksen 

kanssa, sen lisäks ootan innolla keskiviikon 

kiltapäiväkerhoa! Kaikkea pientä hoidettavaa riittää.  

 

Lauri: Ekat wähisponssit alkaa olla sovittuna ja excun 

aikataulu alkaa olla lukossa!  

 

Sofia: Disko oli huikee, nyt aivot osittain narikassa. Lähden 

torstaina Wieniin joten hommaa riittää pariksi päiväksi. 

 

Meeri: ARTS-sitsit onnistu meidän puolelta oikein hyvin, 

vaikka muuten sitsit saattoi karata käsistä. Viikonlopun 

AO-päivät vei kaikki voimat ja nyt on entistä pahempi flunssa 

parannettavana. Huomenna tosin Dipolin appro. 

 

Meetu: Pidettiin keskiviikkona majakokous, jossa 

kartoitettiin fuksitalkoiden todo-listaa ja päivitettiin 

majakansion juttuja ajan tasalle. ARTS-sitsit oli 

mielenkiintoinen kokemus. 

 

Niko: ARTS-sitsit oli oikea jännitysnäytelmä ja toivotaan sen 

jatkuvan ensi vuoteen tätäkin parempana. AO-päivät meni ihan 

ok, oli taas jännittävä nähdä muita arkkareita. Minut 

otettiin majakokouksessa viimeinkin ihka oikeaksi 

toimihenkilöksi.  

 

Havu: Takaisin Prahasta ja matkan jälkeen rento fiilis. Kandi 

ja vaihtohakemus ovat työn alla, mutta aikataulussa. 

Käpysitsejä odotellessa...  

 

Anna: Vapaan viikonlopun jäljiltä melko väsynyt fiilis, 

seuraavan ISOtapahtuman suunnittelua ja paljon kouluhommia, 

muuten kaikki ok!  

 

Julius: FJS edistyy. Huomenna FTMK:n lakkikokous.  



 

Riina: Seminaari viikonloppuna jännittää, oottehan kaikki 

tulossa? 

 

Svenja: Tykityspäivä ja unohdin kuulumiset totaalisesti. 

Viime viikolla paljon keskustelua laitoksen kanssa 

koulutusryhmän kokoukseen liittyen. Ainakin viestintäasiat 

otetaan puheeksi siellä. Historian professuurista tulossa 

infoa opiskelijoilla. Huomenna lähtö Bulgariaan!  

 

Sakot: Havu 2€, Svenja 2€  

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Matti Jänkälä killan varsinaiseksi jäseneksi ja 

Markus Miettinen killan ulkojäseneksi jäsenmaksujen 

perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Kulukorvaukset: 

Sofia Juntunen: 60e, vuosijuhlaedustus 

Lea Hettula: 38,36e, Fuksisitsien tarvikkeita 

Anttoni Niskanen: 15,24e Fuksisitsien tarvikkeita 

 

8. Kiltakummin kuulumiset 

Arkkitehtikillan kiltakummi Lauri Seppäläinen kertoi 

ylioppilaskunnan ajankohtaisista asioista.  

 

-AYY:n toimistolla vaihtunut kesän aikana henkilöstöä, 

huomattavaa on pääsihteerin kauden loppuminen piakkoin, sekä 

talousjohtajan eläkepäivien lähestyminen.  

-AYY:n hallitus vieraili kesällä mm. Brysselissä Tsinghuanin 

ystävyyskoulun kanssa, sekä SuomiAreenalla 

#opiskelijasimulaattori-pelin kanssa, jossa keskusteltiin mm. 

opiskelijoiden tulojen riittämättömyydestä. 

-Not Cool! -kampanja on käynnissä ja loppusuoralla koskien 

epäasiallista käyttäytymistä 

-Starting Point of Wellbeing hanke aloitettu, tarjoaa 
opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin 

liittyvissä kysymyksissä. Mahdollisuus tutustua YTHS:n, 

opintopsykologien, Aalto-pappien, UniSportin ja AYY:n 

palveluihin. Starting Point of Wellbeing on auki arkisin klo 
9.00-15.00. Osoite: Y199c, Otakaari 1 



-AYY:n nettisivut uudistuvat 

-Myös uudet Telegram-ryhmät perustettu keskustelukanaviksi, 

joihin voi vapaasti liittyä: @AYYadvocacy 

(edunvalvonta-asioita), @AaltoInternational (KV-edunvalvonta)  

-Kiinteistöjen osalta mm. JMT:n putkiremontit etenevät, 

Miestentien harjannostajaiset olivat toissaviikolla 

-Paljon tapahtumia mennyt ja tulossa! 

-Linjapaperiuudistus on loppusuoralla 

-Linjapaperi on dokumentti, joka kertoo Ylioppilaskunnan 

linjan lähes kaikesta 

-Haku AYY:n hallitukseen on myös auki! Lisätietoja voi kysyä 

AYY:n nykyisiltä hallituslaisilta sekä täältä: 

https://ayy.fi/stop/hallitus/hallitukseen/ 

 

9. PTK:n arvoisten ehdottaminen 

Pyöreän Tornin Kilta on Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan 

läheisyydessä toimiva kunnia- ja seniorijärjestö, johon voi 

ehdottaa uusia arwoisia 21.10. mennessä. Ehdotettiin 

jäsenistön ja jäärien ehdotusten perusteella keitä 

Arkkitehtikilta suosittelee jäseniksi. 

 

10. Kiltanauha 

Jatkettiin kiltanauhan ulkonäkökeskustelua . Päätettiin tilata 
koepala nauhasta, joka on 2cm leveä, musta väriltään, ja 

jonka keskellä menee ohut punainen viiva. 

 

11. Jäsentarrojen jako 

Sovittiin miten jaetaan jäsentarrat jäsenistölle . 
-Julius: 1.vsk 

-Anna: 2.vsk 

-Meeri: 3.vsk 

-Maria: 4.vsk ja ylemmät 

 

Pidettiin kokoustauko 19:06-19:15. 

 

12. Vaalikokouksen järjestelyt 

Sovittiin vaalikokouksen ajankohdaksi torstai 22.11. 

 

Käytiin läpi mitä viikkoina ennen sitä kukin hallituslainen 

tekee (liite 1). 

 

13. Tulevat kokoukset 

Hallituksen kokous viikolla 43 sovitaan Doodlen avulla. Ellen 

laatii. 

II periodin vakiokokousajankohta pidetään maanantaisin klo 18 

 



14. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin edustajia: 

Infoähky (16.11.): Anna Poikulainen 

 

15. ToDo-listan läpikäynti 

Ei käyty läpi ToDo-listaa tällä kertaa. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

-Tapahtumaturvallisuus, päivitetään tapahtumajärjestäjän 
opasta, sekä hankitaan killan hallituksen fyysinen ja 

sähköinen palautepostilaatikko, johon voi kiltalaiset tehdä 

kaikenlaista palautetta. 

-Taidealojen EAY:ien keskustelutilaisuus maanantaina 22.10. 

klo 17-20: Maria ja Julius edustaa kiltaa 

-Teknillisten alojen EAY:ien keskustelutilaisuus tiistaina 

23.10. klo 17-20: Ellen ja Niko edustaa kiltaa 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:56. 



Vaalikokouksen järjestelyt 
 
Killan 2019 pestien lukkoon lyöminen 

● Seuraavassa hallituksen kokouksessa, tämän jälkeen ensi vuoden pestiesittelyjä 
voi tehdä. 

 
Vaaliasiat nettisivuille 

● Ellen tarkistaa vaalisivujen sisällön, Maria päivittää pestiesittelyt docsin mukaan 
(docs löytyy Vaalit-kansiosta) 

● Pestiesittelyt nettisivuilla 29.10. - jokainen hoitaa omansa (VALMIIT 28.10. klo 
23.59) ja toimareidensa. Tarkempi nakitus pestien lukkoon lyömisen jälkeen 

● Hakulomake 29.10. - Ellen ja Maria (+ kysymys hallituspestin ajanhallinnasta, 
miten suhtautuu hallituksessa oloon oman pestinsä hoitamisen lisäksi yms) 

● Ehdokkaat nettisivuille 15.11. alkaen 21.11. asti -Maria 
 
Vaalijulisteet 

● Julisteet kansioon (Vaalit > vaalijulisteet) 25.10. klo 23.59 
● Pestijuliste: “AK family tree” + pestikohtaiset (Maria ja Ellen) 
● Paikat: Kiltis, Väreen 3. krs, A-siiven 2.krs, Pajan yläkerta? 29.10. Svenja, Anna 

 
Vaalikokouksen event 

● Julkaistaan 1.11.: kuva, kuvaus, JULISTE! - Ellen ja Maria hoitaa 
● Mainostetaan eventissä killan nettisivujen sisältöä, pestikestejä jne. 
● Kuvauksessa tarkat tiedot kokouksen kulusta 
● Virallinen kokouskutsu viim. 2 viikkoa ennen (Ellen) 

 
1/3: Pestikestit ma 12.11. 

● Jokainen esittelee oman pestinsä ja tarvittaessa toimareiden pestit, jos eivät 
pääse paikalle  

● Eventin teko: kuva, kuvaus, Ellen, Maria 
● Tarjoilut: Havu, Riina (25e) 

 
2/3: Vaalihype ma 19.11. 

● Ehdokkaat esittäytyvät pesteittäin, 1min/ehdokas → IE 2min jos pari 
● Eventin teko: kuva, kuvaus 
● Tarjoilut: Lauri, Meeri (25e) 

 
3/3: Vaalikokouksen 22.11. tarjoilut 

● Budjetti 150e (vois olla myös “ruokaisampaa” esim. Pastasalaattia ym sellaista: 
halpaa, riittoisaa) 

● Kauppatiimi: 4 hlö, Sofia, Svenja, Niko, Riina, Meetu 
● IE hankkii skumpat (50e) 
● Aloitetaan tarjoilu klo 14.30 - paikalla klo 14:  Ellen, Maria  

 
Jäsenyyden tarkistaminen ovella 

● tarkistaa alussa 14.15-45: Sofia, Meetu seuraa kokouksen aikana  



● Koodien leikkaus/järjestely etukäteen:  Anna, Maria 
 
Vaalikokouksen käytännöt 

● Hakijoiden esittely max 1 min / hakija (IE 2min jos pari) 
● Kysymykset max 4 kpl - vastaukset 1 min / hakija 
● Hakijat ulos > kannatuspuheenvuorot max 2kpl / hakija 
● Äänestys: sama systeemi kuin vuosi sitten - Ellen hoitaa 
● Tietokoneet ottaa mukaan: väh. Ellen, Maria, Sofia, Meeri, Anna, Niko, Meetu, 

!!!laturit mukaan!!! 
● Uusille hallituslaisille annetaan pinssit ja skumppaa valinnan yhteydessä 

 
Kokouksen jälkeen: 

● Luovutetaan testamentit valituille kokouksen jälkeen ja sovitaan ajankohta Vanha 
<3 Uusi -tapaamiselle 

● Vanha <3 uusi tg 
● Ehdotukset ajankohdasta:  
● Jokainen sopii seuraajansa kanssa ajan perehdytykselle joulukuussa 
● Yhdistyskoulutukset järjestetään 28.11. 
● Toimintakertomukset ovat valmiit viimeistään ke 19.12. 
● Ellen kokoaa yksiin kansiin joulu-tammikuussa 

 


