
Pöytäkirja 27/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 27/2018, 23.10.2018, klo 07.30 

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 

Vuosijuhlavastaava Riina Juhala 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 7.36. 

 

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 Lauri Kärpänoja ja 

Niko Santanen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasia: Killan nettisivuilta löytyy hallituksen 

postilaatikko, mihin voit kysyä mieltä askarruttavasta 

kilta-aiheesta, ehdottaa päätähuimaavia uusia hankkeita, 

hankintoja tai tapahtumia, kertoa terveisiä tai antaa 

palautetta!  

 



Postilaatikko löytyy täältä: 

https://arkkitehtikilta.fi/?page_id=11576 

 

Postiin oli tullu Tekniikka&Talous 32 ja 33 sekä 

Betonilehti. 

 

Ellen: Killan kokoonpanoa olen pyörittänyt koko 

viikonlopun. Tänään ja torstaina 

järjestörakennekeskusteluja, muuten kaikki vapaa-aika 

menee kandin teossa ja kouluhommissa, lauantaina pääsee 

onneksi majalle tekee aivotonta työtä hetkeksi. Tänään 

kolahtaa vaalikokouksen ja loppuvuoden todot kullekin. 

 

Meeri: Koko viime viikko meni kotona kuumeessa ilman 

ääntä, nyt onneks enää yskä jäljellä. Tuntuu, että 

asioita kaatuu niskaan eikä muiden työpanokseen voi 

luottaa. Kouluhommat on kuitenkin kunnialla pois alta, 

joten siitä hyvä fiilis. Perjantaina pääsee 

wähismekkokin koekäyttöön! 

 

Julius: kouluhommia paljon. Toimikuntahommia paljon. 

Haalarilogo on varmistunut ja vektoroitu versio valmis. 

Yrityslogot vielä, HOX Lauri.  

 

Havu: Nettisivu-uudistukset on koossa ja viikonloppua 

ilahduttivat värikkäät käpysitsit. Kandissa on ekaa 

kertaa fiilis, että tämä saattaa mennä maaliin. 

 

Anna: Viime viikko meni aika tiukasti kiinni saunassa, 

oon tyytyväinen meidän työhön ja iloinen siitä, että 

perjantain kritiikin jälkeen ehtii taas ajatella 

muitakin juttuja, jee! Lauantaina järjestetäänkin 

sopivasti ITMK:n kanssa ISOille brunssi. 

 

Maria: Viikonloppu oli ihana, meillä oli koko perhe 

suomessa! Eilen olin siellä AYY:n yhteisörakenteen 

päivitysprojektin ennakkokeskutelutilaisuudesta ja oli 

tosi hyvää ja mielenkiintosta settiä. Sovin ens 

perjantaille jäsentarrojen jakoa vanhuksille.  

 

Lauri: Haalarisponssit hoidettu, suomiexcu edistyy ja 

wähikseen ollaan saatu lisää rahaa 

 

Meetu: Taas tultu majailtua, olin myös seminaarissa. 

Viikonloppuna majatalkoot, touhukasta! 

 



Niko: Majalla tuli kerättyä hirveesti suppilovahveroita! 

 

Sakot: Svenja 4€, Havu 2€, Meetu 2€, Niko 2€, Sofia 2€, 

Riina 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Salla Salovaara, Laura Turunen, Kiia 

Einola, Anna Suominen ja Laura Suominen killan 

varsinaiseksi jäseniksi, sekä Hanna Kouhia ja Eveliina 

Kunnaton killan ulkojäseniksi jäsenmaksujen perusteella. 

  

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Miodex Oy: 688e, AOP-bussi 

AYY: 30e, Käpysitsien tilavuokra 

 

Kulukorvaukset: 

Havu Järvelä: 11,20e, Hallituksen aamukokouksen 

tarjoilut 

Havu Järvelä: 12,70e, Nettisivukokouksen tarjoilut 

Ellen Heikkilä: 60e, vuosijuhlaedustus 

 

8. Arkkitehtikilta 2020-suuntaworkshopin tulokset  

Puheenjohtaja esitteli keskeisiä huomioita, joita tuli 

ilmi workshopissa. 

 

Workshopissa käsiteltiin kiltalaisten kanssa 

kiltakyselyn tuloksia, ja keskusteltiin viidestä eri 

aiheesta: 

 

-viestintä: 

-toivotaan visuaalista sisältöä esim. kalenteriin 

-tapahtumat: 

-enemmän matalan kynnyksen toimintaa, esim. 

toistuvat liikuntatapahtumat 

-laatu vs määrä? 

-arkkitehtuuritoimistovierailuja, museoita, 

oopperaa… 

-well-being-tapahtumia, uratapahtumia, yms. 

-syrjintä: 

-viestinnällä tehdä mm. hallitus ja 

toimaripesteistä helpommin lähestyttäviä, jotta 



kuiluja ei synny kilta-aktiivien ja opintoihinsa 

enemmän keskittyvien opiskelijoiden välille 

-fuksien sekoittaminen enemmän vuoden aikana, 

ettei synny heti klikkejä 

-saunavuorojen järjestäminen 

-alkoholipainotteisuus, esim. kulttuuritapahtumien 

markkinointi yhtä voimakkaaksi kuin sitsien 

-kilta-aktiivisuus: 

-viestintä toimaripestien tehtävistä ja tehtävien 

määrittäminen heti 

-toimareiden aktivoiminen heti alkuun 

-markkinoitaisiin kiltapestien hyöytyä  

-sisustusarkkitehtiopiskelijoiden aktivointi niin 

sistaan kuin kiltaan 

-kiittämisen metodit, esim. kiitosseinä 

kiltikselle 

-toimarit kerran kuussa hallituksen kokoukseen 

mahdollisesti, sektorikuulumiset? 

-yhteistyö: 

-yhteistyötä arkkitehtitoimistojen kanssa 

-arkkitehtikiltojen välisen yhteistyön 

parantaminen 

-sista ja vista -yhteistyö 

-parannettu laitoksen ja korkeakoulun sisäinen 

toiminta 

 

9. Ehdotus hallituksen kokoonpanolle 2019 

Siirretään päättäminen ehdotuksesta hallituksen 

kokoonpanosta ensi hallituksen kokoukseen. 

 

10. Vaalikokouksessa valittavat toimihenkilöt 

Siirretään päättäminen ehdotuksesta toimihenkilöiden 

kokoonpanosta ensi hallituksen kokoukseen. 

 

11. Huomionosoitustoiminnan kehittäminen 

Ansiomerkkitoimikunta esitteli avoimen työpajan pohjalta 

tehtyä esitystä killan huomionosoitustoiminnan 

kehittämisestä. Keskusteltiin esityksestä, toimikunta 

tekee lopulliset muutokset siihen ja sen myötä 

ehdotukset perinneohjesäännön muutoksiin. Tarkastettiin 

myös projektin aikataulu. Tavoitteena saada 

sääntömuutokset tehtyä vaalikokouksessa. 

 

12. Killan virallinen ilmoitustaulu 

Killan virallinen ilmoitustaulu on nykyään vanhan 

kiltiksen käytävällä. Ehdotetaan uudeksi paikaksi uuden 



kiltahuoneen keittiön korkkitaulua päätettäväksi killan 

kokousessa. 

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Maskerad: Havu 

Infoähky: Isabella 

 

14. ToDo-listan läpikäynti 

Kiireen takia skipataan ToDo-listan läpikäynti. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.04. 


