
Pöytäkirja 28/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 28/2018, 29.10.2018, 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, poistui kohdassa 8. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä, saapui kohdassa 6. 
Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimiva Varapuheenjohtaja 

avasi kokouksen klo 18.03. 

 

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 Sofia Juntunen ja 

Meeri Pitkänen.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset.  

 

Postiin oli tullut Ruutiset ja Tekijä-lehti 10/2018. 

 

Anna: Viime viikko meni kokonaan saunan viimeistelyyn, 

onneksi se on nyt ohi! Tästäkin periodista on tulossa 

tosi kiireinen, mutta koitan olla stressaamatta liikaa. 



Viikonlopun hyvinvointibrunssi onnistui hyvin ja ISOt 

oli tyytyväisiä. 

 

Meeri: Takana kiireinen ja työntäyteinen viikko ja 

onnistunut ja hauska viikonloppu. Hain keväälle 

opinto-oikeutta päästä suorittaa kehitysmaatutkimuksen 

kursseja Helsingin yliopistoon ja lisäks varasin 

kuukauden loman Espanjaan jouluks. AA-vujujen 

suunnittelut on alotettu ja Hyvät vs. Pahat koittaa jo 

tän viikon perjantaina ja sitä ennen on vielä paljon 

tehtävää! 

 

Niko: Tuntuu että elämä jättää ja olen jo harkinnut 

Saatanaan turvautumista elämänilon palauttamiseksi. 

Hyvät vs. Pahat on nyt perjantaina ja sen jälkeen saakin 

hetkeksi hengähtää ainakin joltain osin. Tänään 

alkaneella kurssilla kysyttiin unelmista: löytää 

motivaatio.  

 

Maria: Lauantaina vietettiin hyvinvointisektorin 

kämppäkierrosta, mikä oli kyl ihanin tapa viettää iltaa! 

Paljon hommia vaaleihin liittyen tulossa, MAIK-vujutkin 

kuumottelee jo. Mut ensilumi sato, kaivoin mun 

jouluneuleen päälle ja homman määrä ei enää haittaakaan 

<3 <3 <3 

 

Havu: Maskerad oli huikea ja kielikoekin meni 

oletettavasti läpi. Jee! Odotan jo lauantain 

Kuukausiliitettä ja hallituksen kämppäkierrosta vol 2! 

 

Sofia: Oli niin kiire, etten ees muista mitä tein. 

Majatalkoot oli kivat. Ihanaa että alkoi uus jakso ja 

vihdoin suunnittelukurssei, jepajeejee! 

 

Lauri: Suomiexcu saatin julkaistua ja ilmo on nyt 

muutamaa paikkaa vaille täynnä ja vielä viimeset 

käytännön jutut täytyy saada sovittua. Wähikseen ollaan 

saatu taas muutamia sponsseja mut vielä on hommaa. 

 

Meetu: Majatalkoot ei ollut massiivinen yleisömagneetti 

fuksien keskuudessa, viisi palleroa kävi hakemassa 

fuksipisteitä. MUTTA, oli ihan helvetin hyvät, hauskat 

ja tehokkaat talkoot. Suoristettiin kaide, korjattiin 

Äpyn ovi, eristettiin keittiön vesiputket, pestiin sauna 

turbohuolella ja poimittiin 500kg sieniä. Vanha kiltis 



on vielä jatkoajalla ja saadaan säilöä IE-romuja, 

telttaa ja muuta sälää siellä vuoden loppuun asti. 

 

Svenja: Takaisin suomen maalla ja elämä on heittänyt 

vähän kuperkeikkaa, mutta pikkuhiljaa tästä 

toivottavasti tasaantuu. Huomenna on laitoksen 

koulutusryhmän kokous, jossa puhun laitoksen 

viestinnästä, tärkeää asiaa! 

 

Riina: Viime viikon kuulumistenkirjotusikkuna meni 

kokonaisuudessaan koneessa ja lentokentällä. Huomenna 

päästään takasin Suomeen ja elämä voi jatkua. 

 

Julius: Aamulla oli aikainen herätys kun oli Fuksien 

juhlasitsien jonotus. Itse tapahtuma onkin jo ensi 

viikolla! Ensilumi!! 

 

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

Riina 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Elina Haapaluoma ja Julia Hermans killan 

varsinaisiksi jäseniksi jäsenmaksujen perusteella. 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

Chef’s gourmet catering 223,84e tarjoiluastiat 

Otaniemen JS-palvelu oy, 100,68 e, Käpysitsien astiat 

 

Kulukorvaukset: 

Julius Hästesko: 27,09e laulusaunan tarjoilut 

Meetu Mäkelä: 160,81e, Majatalkoiden ruoka 

Riina Juhala: 273,89 110-seminaarin tarjoilut 

 

Hyväksyttiin Aaltopahvin tarjous ylijääneiden pahvien 

myynnistä heille 500 eurolla. 

 

8. Ehdotus hallituksen kokoonpanolle 2019 

Keskusteltiin pitkään ja hartaasti hallituskokoonpanosta 

ja pestien nimistä. Muun muassa IE:n nimen vaihdos johti 

muutamaan eri versioon ennen lopullisiin Hupimestareihin 

päätymistä. Lisäksi UO-sektorin kokoonpano ja pestien 



nimet aiheuttivat pitkää pohdintaa. Lopulta päädyttiin 

hallituspesteihin Fuksikapteeni, Maisterimestari, 

ISOneuvos, sekä uuteen toimihenkilöpestiin Mestaritutor, 

joka toimii Maisterimestarin apuna ISOneuvoksen lisäksi. 

 

Hallituksen kokoonpanoksi ensi vuodelle päätettiin 

vaalikokouksessa esitettäväksi siis seuraavaa: 

- Puheenjohtaja 

- Rahastonhoitaja 

- Sihteeri 

- Viestintävastaava 

- Yhteisövastaava (nimetään varapuheenjohtajaksi) 

- Yrityssuhdevastaava 

- Hupimestarit (2) 

- Opintovastaava 

- Fuksikapteeni 

- Maisterimestari 

- ISOneuvos 

- Tila- ja Majavastaava 

 

9. Vaalikokouksessa valittavat toimihenkilöt 

Päätettiin, mitkä toimihenkilövirat esitetään 

valittavaksi vaalikokouksessa. 

- Kulttuurivastaava 

- Liikuntavastaava 

- Wappumestari 

- MAIK-edustajat 

- Viikinki 

- Ajokkimestari 

- Excumestari 

- Yrityssuhdeassistentit 

- Valokuvaajat 

- Verkkosivuvastaava 

- Influensseri(t) 

- Päätoimittaja 

- Panomestari 

- Lukkarimestari 

- Käpykonna(t)  

- Wähätirehtööri(t) 

- Kahvinvartija 

- Puutarhuri(t) 

- Toiminnantarkastajat 

- Vanhat Jäärät 

 

Uudet ehdotettavat toimihenkilövirat: 

- Mestaritutor 



- Alumnivastaava 

- SAFA-TEK-yhdyshenkilö 

- Graafikko(t) 

 

 

Tämän lisäksi päätettiin, miten valitaan muut killan 

toimihenkilöt. 

 

Muut killan toimihenkilöt valitaan vuoden alussa 

sektorien vastaavien järjestämällä rekrytoinnilla. Tämän 

muutoksen taustalla on vaalikokouksen keston 

lyhentäminen, vastaavien toimihenkilöiden vastuun ja 

omanlaisensa toimikunnan suunnittelemisen 

mahdollistaminen, sekä toimikuntalaisten parempi 

sitouttaminen pestiinsä erillishaun kautta. Näitä 

toimikuntia ovat: 

- Päätoimittajan alainen toimituskunta 

- Kulttuuritoimikunta 

- AK Sportklubb 

- Panotoimikunta 

- Lukkaritoimikunta 

- Hupikonnat (ennen huvitoimikunta) 

- Kiltiskätyrit 

 

ISOt ja Tutorit rekrytoidaan ISOneuvoksen ja 

Mestaritutorin toimesta myöhemmin keväällä 2019. 

Halloped-haku toteutetaan loppuvuodesta AYY:n kautta.  

 

10. Pohjoismainen yhteistyö 

Killan Viikinki, eli pohjoismaisen yhteistyön vastaava 

vieraili kokouksessa ja esitteli tämänhetkistä 

yhteistyön tilannetta. 

 

Pesti on ollut ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen ja 

jatkajalle on tarvetta. 

 

Tähän mennessä Viikinki on järjestänyt mm. keväällä 

Lund-ekskursion, Kesä-Kiljavan workshoppauksen 

pohjoismaisesta yhteistyöstä yhdessä KTH:n vastaavan 

puheenjohtajan kanssa, sekä FB:ssä toimivan Nordic 

Architecture students -ryhmän aktivoittamista. 

 

Mietityttäviä asioita ensi vuodelle on kuitenkin 

mahdollinen rahoitus: tukeeko kilta jatkossa 

pohjoismaista yhteistyötä ja jatkuuko laitoksen kanssa 

tehty sopimus Lund-ekskursion tukemisesta. Kokouksessa 



mietittiin, että kansainvälisyys voisi olla hyvinkin 

killan teemana ensi vuonna, jolloin tukea 

todennäköisesti löytyykin pohjoismaiselle yhteistyölle. 

 

Myös pestin jatko mietityttää; toiminta on perustunut 

lähinnä Viikingin omiin kontakteihin. Jatkuvuuden 

varmistamiseksti tulee siis uusi Viikinki perehdyttää 

todella hyvin. 

 

 

11. Wähäjoulutoimikunnan kuulumiset 

Wähäjoulutirehtöörit vierailivat kokouksessa ja 

kertoivat tilannekatsauksen hallitukselle. 

 

-Ilmoittautumisia on tullut paljon, pääjuhlaan pyritään 

lisäämään pöytäpaikkoja lisätään mahdollisuuksien 

rajoissa.  

-Jatkoile Serenaan kaivataan lisää ilmoittautumisia ja 

siitä toivotaan mainostusta puskaradion kautta mm. 

kavereille, äideille, toimikuntiin, kerhoihin, yms. 

-Sponsoritilanne vähän huolettaa, toivottavasti saadaan 

vielä lisää 

-Muuten stressitasot toimikunnassa hallittavissa, paljon 

pieniä hoidettavia asioita 

 

Wähäjoulutirehtöörit tulevat mahdollisesti jo ensi 

hallituksen kokoukseen päivittämään tilanteen, sillä 

ilmoittautuminen juhlaan on silloin jo päättynyt ja 

lopullinen osallistujamäärä tiedossa. 

 

Pidettiin kokoustauko 19.02-19.11. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia vuosijuhlakutsuja. 

 

13. ToDo-listan läpikäynti 

Jätettiin ToDo-lista käymättä läpi. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

-Hallituksen kämppäkierros viikonloppuna 

-TKK:n A-osasto 1969 muistelujulkaisu 

-pinssit pystytään toimittamaan kahden viikon päästä 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.57. 






