
Pöytäkirja 29/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 29/2018, 5.11.2018, klo 17.30 

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen,  saapui kohdassa 5. 
Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen 

Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko, saapui kohdassa 7. 
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 17.33. 

 

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. 

Projektirahahakemus. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riina Juhala ja 

Svenja Lindner. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasia: Ensi vuoden toimihenkilö- ja hallitushaku 

on auki killan nettisivuilla! Vaalitapahtumat on myös 

julkaistu. Kaikki hakemaan <3  

 



Postiin on tullut Arkkitehtiuutiset 10/2018, MyKukka 

(Athenen kiltalehti), Hansaprint-mainoslehti, 

Tekniikka&Talous 34 ja 34, ARK 5/2018 liitteineen, kutsu 

Vuorimieskillan vuosijuhlille. 

 

Ellen: Probban vujuilla Mikkelissä oli ihan saakelin 

hauskaa ja huomenna on johtoryhmän kokous. Vaalijutut on 

hauskoja, sain päivitettyä vaalisivut, mikä on vallan 

mainiota! 

 

Meeri: Väsyttää, oispa öissä enemmän tunteja. Oli aivan 

ihanaa viettää rentoa sunnuntaita Ellenin luona, just 

mitä tarvitsinkin. Kiitos kaikille! Huomaa, että on 

teekkariperinneviikko; joka ilta vois olla jossain 

töissä. 

 

Lauri: Wähiksen soittolistat on koluttu läpi ja nyt 

toivotaan että saadaan diilejä sovittua. Exculle vielä 

viimeset säädöt ja sitten alkaa helpottamaan hommat ja 

stressi. 

 

Anna: Huomaa että on marraskuu, väsyttää. Kiitos 

sunnuntain hengailuseurasta ja terkkuja Turust. 

 

Riina: Ihana tää syöksykierre elämässä.. Asioita pitäis 

hoitaa mut mikään ei onnistu ja saan syyttää siitä vaan 

itteäni. 

 

Niko: Hyvät vs. pahat onnistui mahtavasti. Nyt enää 

wähistä ja AA-vujuja.  

 

Julius: terkkuja tukusta. 

 

Sofia: opiskelut lähteny kivasti käyntiin, sain 

priorisoituu juttui, mikä helpotti oloa. Viel ku sais 

pian kaupungilta kämpän niin ois ihan täydellistä. 

Rahishommat taas ollut jäähyllä, pitäis katsauttaa 

budjetti wähistä varten ja käydä tallettamassa. 

 

Svenja: Kandia kovaa tahtia tekemässä. Vuoden 

Opettaja-äänestys on käynnissä. Oli kiva 

hallitus-hengailu eilen! 

 

Meetu: En oo ehtiny tekemään oikein mitään muuta ku 

viime periodilta jääneitä rästejä ja muuta kurjaa 

kakkaa. Onneks oli Hyvät vs. pahat -sitsit, jotka oli 



ihan helvetin loistavat, kiitos Niko, Meeri ja huvis <3 

JA ONNEKSI OLI ELÄMÄN PAHUUTTA NEUTRALOIVA BRUNSSILÖHÖ. 

 

Maria: Vaalijuttuj KIKKELI a, MAIK-vujujen järkkäilyt 
etenee kanssa! Viikonloppuna ihanaa hengausta 

hallitusten kanssa!  

 

Havu: Kandi alkaa olla aika pitkällä ja eilinen 

kämppäoleilu piristi viikonloppua. Wähis jo mielessä! 

 

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

Riina 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

Bookcover oy: 445e, Paperin painolasku 

AYY: 3e, Sauna in Transitin pysäköintimaksu 

 

Kulukorvaus: 

Santeri Nuotio: 113,26e, Kiltapäiväkerhon tarjoilut 

Oliver Kärki: 14,79e, Wähiksen julisteiden materiaalit 

Oliver Kärki: 3,15e, Maja-iltaan soijarouhetta 

  

Laskutetaan laitokselta 

Ventoniemi: 980e, Kiljavan bussit 

 

8. Vaalikokouksen koolle kutsuminen 

Päätös: Kutsutaan koolle killan vaalikokous, jossa 

valitaan sääntömääräisesti killan hallitus ja 

toimihenkilöt toimikaudelle 2018. Vaalikokous pidetään 

to 22.11. klo 15 osoitteessa Otakaari 1X, luentosali A1. 

 

9. Keskustelu perinneohjesääntömuutoksesta 

Keskusteltiin huomionosoitustoimikunnan ehdottamista 

muutoksista perinneohjesääntöihin. Perinneohjesääntöihin 

ehdotetaan seuraavanlaisia muutoksia: 

 

-Huomionosoitustoimikunnan muodostamisen perusteet 

määritellään tarkasti, toimikunta koostuisi 6-10 



jäsenestä ja siinä pitää olla jäsenenä vähintään yksi 

hallituksen jäsen, yksi edeltävässä 

huomionosoitustoimikunnassa ollut, sekä vähintään yksi 

killan Wanha Jäärä. Toimikunnan nimittää killan hallitus 

edellisen toimikunnan esityksen perusteella, ja sen 

toimikausi on lokakuusta-syyskuuhun 

-Lisättiin esitykseen kohta toimikunnan puheenjohtajan 

valinnasta toimikunnan kesken.  

 

-Killan huomionosoituksia päivitetään, lisätään 

seuraavat huomionosoitukset: 

1. Kultainen skaalatikku, joka myönnetään uusille 

killan kunniajäsenille Wähäjoulussa. 

2. PäivänkAKkara, joka on hallitusmerkin kaltainen 

musta rintaneula, joka myönnetään hyvää 

yhteishenkeä killassa rakentaneelle henkilölle. 

Lisättiin esitykseen kohta: voidaan jakaa 

muulloinkin kuin Wähäjoulussa. 

 

-Näiden lisäksi käytössä pidetään edelleen killan 

hopeinen ansiomerkki, joka jaetaan erityistä ansioita 

killan toiminnassa esittäneelle henkilölle, sekä 

hallituspinssi, joka jaetaan killan hallituslaisille 

 

-Lisäksi lisätään ohjesääntöön kohta Kiltanauhasta, joka 

on musta ja sen keskellä kulkee ohut punainen viiva. 

 

Päätettiin ehdottaa näitä muutoksia perinneohjesääntöön 

esitettäväksi Vaalikokouksessa. 

 

10. Kiltanauha 

Päätettiin tilata 100m Kiltanauhaa hintaan 250€.  

 

11. Projektirahahakemus 

Käsiteltiin killan tanssiryhmä #swagswagnamnamin 

projektirahahakemus.  

 

Swagit ovat joutuneet siirtämään harjoituksensa pois 

ilmaisesta Monitoimitilasta sen remontin vuoksi 

maksulliseen Otahalliin. Pystyäkseen harjoittelemaan mm. 

Wähäjoulun esitystä varten pyytävätkin he killalta 
projektirahaa 7 vakiotreenivuoron verran, eli 

283,50e wähäjoulun shown treenaamiseen. 

 



Päätös: Myönnetään #swagswagnamnamille heidän 

pyytämänsä summa projektirahaa. Projektiraha 

myönnetään sääntöjen mukaisesti takautuvasti 

kuitteja vastaan. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

VK 71.(30.11.): Riina 

 

13. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-listat 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

-hallituksen spektaakkelin teko, brainstormaus-sessarit 

pestikestien jälkeen 

-nihilistin teko, sovittiin aika teolle 

-ensi viikon, ja sitä seuraavan viikon kokoukset 

-ti 13.11. klo 8:00 

-ti 20.11. Klo 18:00 

-pestijulisteet, kaikki tekee tän viikon aikana 

-keskusteltiin TamArkin rankkaexqulaisten kanssa 

mahdollisesta yhteistoiminnasta kun he saapuvat  

-Killan pikkujoulut järjestetään torstaina 13.12., Maria 

tarkistaa vielä minkä tilan ottaa 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14. 






