
Pöytäkirja 30/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 30/2018, 13.11.2018, klo 08.00 

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, saapui kohdassa 9. 
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 08.05. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouksen sihteerinä toimi Viestintävastaava Havu 

Järvelä. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Svenja Lindner ja 

Meeri Pitkänen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käydään läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ellen: Miniloma takana, nyt vaan kohti loppuvuotta. 

Tällä viikolla on dekaanin lounas ja neuvoston kokous ja 

viikonloppuna sitten SYL-liittari. Ensi viikolla vielä 

vaalirutistuksia!  



 

Havu: Viime viikko oli yksi ***** työmaa, mutta kandi on 

nyt käytännössä kirjoitettu. Viikonloppua riemastutti 

yllättävä kutsu Finlandia-palkinnon ehdokastilaisuuteen! 

Kielikokeen tulokset saapuivat ja kaikki Ranskan 

hakupaperit on lopulta kasassa ja lähetetty. Nyt vaan 

odotellaan miten käy! 

 

Maria: Terkut työmaalta! Teekkariperinneviikko oli taas 

superkiva, vaikka menikin lähinnä railakkaasti ja 

vauhdilla. Wähiskalenterin luukkuaikataulu alkaa olemaan 

selvillä, melkein kaikkiin luukkuihin onkin tekijä jo! 

Hirveesti prinssinakkeja, ja yks kuningatarmakkara 

MAIK-vujut! Onneks ei oo vaan yks tai toinen pää sitä 

hoitamassa niin ei haittaa jos toisesta päästä purasee. 

Viikonlopuks onneks Rukalle “rentoutumaan”! 

 

Meeri: Kouluhommat painaa aikalailla päälle. TPJ:ssa oli 

ihan super hauskaa, niin ihanaa kasailla oman 

toimikunnan kaa! Kokoustettiin viime viikolla myös 

Athenen kaa AA-vujuista ja kaikkee uutta ja jännää on 

luvassa. 

 

Niko: Minulla oli hauska viikonloppu. Tänään 

tapahtumakiltakahveillaan viimeisen kerran, loppu alkaa 

jo häämöttää.  

 

Riina: Tässä ei enää paljoakaan pestihommia oo, mutta 

koulua sitäkin enemmän. Wähis etenee hyvää tahtia, 

siihenkin on enää kolmisen viikkoa! 

 

Lauri: Suomiexculle lähdetään perjantaina ja kaikki 

järjestelyt pitäisi nyt olla kunnossa. Wähiksenkin 

sponssit alkaa olla tältä vuodelta kasassa! 

 

Meetu: Mitään en oo tehny ja silti kauhee kiire koko 

ajan. Pikkujallut onneks on herättäny koko Suomen 

laajuista kiinnostusta ja majarunoissa on luovuus 

kukkinu oikein kauniisti. 

 

Svenja: vuoden opettaja -äänestyksen vastauksia tullut 

paljon lisää ja tulee olemaan hankalaa valita niin 

monista suosituista ehdokkaista tämän vuoden paras. 

Laitoksella aletaan vihdoin työstämään viestintää sekä 

tila-asioita. Näistä voisi puhua metassa. 

 



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

Riina 2€, Julius 2€, Anna 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä kokousvälillä. 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Kulukorvaus: 

Maria Karjalainen: 60,00€,  vuosijuhlaedustus (TPJ)  

Rosa Väisänen: 82,21€, kaikkien aikojen hallitussitsien 

kuluja 

Havu Järvelä: 23,49€, pestikestien tarjoilu 

 

8. Kiltahuoneen kovat avaimet 

Esitys: jokaiselle hallituksen jäsenelle myönnetään 

oikeus kova-avaimiin kiltahuoneeseen, siinä tapauksessa 

että sen pitää jotain syystä tilapäisesti lukita, tai se 

muusta syystä lukittuu. Toimikauden alussa täytyy 

myöntää oikeus uudestaan erikseen uudelle hallitukselle. 

 

Päätös: Hallituksen jäsenille myönnettiin oikeus 

kova-avaimiin kiltahuoneelle. 

 

9. Kiltahuoneen kaapit ja avaimet 

Kiltahuoneessa on lukittavia Martelan kaappeja. Yksi 

niistä on Vistalle ja yksi Sistalle varattuja. Päätetään 

miten loput kaapeista jaetaan käytön mukaan ja päätetään 

avainjärjestelyistä. 

 

Päätettiin kaappien jaosta seuraavasti: yksi kaappi 

jyvitetään hallituksen kirjanpidolle, yksi 

tapahtumasektorille ja yksi kiltashopin ylläpitoon. 

 

10. Killan varaston tilanne 

Nykytilanteessa ei ole todennäköistä, että saadaan 

ARTS:n kautta varastotilaa killalle. Kartoitetaan eri 

mahdollisuuksia, ja päätetään miten edetään ja millä 

aikataululla. 

 

Puheenjohtaja ottaa asian tiimoilta yhteyttä 

korkeakouluun. Tilava Majava vastaa nykyisen irtaimiston 

inventoinnista. 



 

11. Oulun arkkitehtikillan vuosijuhlan edustajien matkakulut 

Päätetään paljonko kilta korvaa Lassi Luotosen ja 

Kasperi Kuusennon matkakuluista Ouluun, jotka ovat n. 

80e/hlö.  

 

Päätettiin maksaa puolet Lassi Luotosen ja Kasperi 

Kuusennon economy-luokan junalipuista kuitteja vastaan. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia kutsuja. 

 

13. ToDo-listan läpikäynti 

Skipattiin ToDo-listan läpikäynti. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Opintovastaava esittelee johtoryhmän kokouksessa 

käsitellyn Väre-tilanteen. 

 

- keskusteltiin yhteisöllisyyden parantamisesta 

- on tarve järjestää uusi kokous tilanteen 

kohentamiseksi 

- kokouksen ajankohdan päättäminen on opiskelijoiden 

vastuulla, toive on noin kahden viikon päästä 

- edustus on arkkitehtiopiskelijoiden osalta noin 1 hlö/ 

vuosikurssi 1-3 ja 1-2 hlöä maisterivaiheesta 

- laitoksen tilasta Väreen kolmannessa kerroksessa 

puuttuu selkeä omistajuus, lopputuloksena tila ei kuulu 

tällä hetkellä oikein kenellekään ja tilaa ei olla 

otettu haltuun 

 

Opintovastaava tekee lyhyen tiedotteen, jossa kertoo 

asiasta ja kerää halukkaita opiskelijoita delegaatioon. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.01. 






