
Pöytäkirja 31/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 31/2018, 20.11.2018, klo 18.00 

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen,  saapui kohdassa 6., poistui 
kohdassa 8. 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen, saapui kohdassa 9. 
Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko 

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 18:02. 

 

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 Julius Hästesko ja 

Meetu Mäkelä. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Ilmoitusasia: Arkkitehtikilta ei ole enää 

perintätoimiston mustalla listalla! 

 

Postiin oli tullut Korpela Printiltä Icopal logotarroja 

Wähäjouluun. 



 

Ellen: Onneksi ensi viikolla tähän aikaan on vaalit 

takana. Huomenna viinitastingit! Perjantaina MAIK. 

Sunnuntaina puuhapäivä. Jeejee. 

 

Havu: Oon iloinen ja helpottunut siitä, että kandi on 

nyt viimeisellä tarkastuskierroksella. Huhhuh. 

Viikonloppuna kävin upeassa 200m 2  kommuunissa 
kantakaupungin keskustassa. Seuraavana aamuna oma kämppä 

Otaniemessä ei tuntunutkaan niin mairittelevalta... 

Vaalikokous torstaina vähän jännittää! Miltä ensi vuoden 

kilta tulee näyttämään? 

 

Maria: Ai että, vaaliviikko! Päivitellyt nyt vaalisivuja 

ehdokkaiden osalta ja muutenkin pientä hommaa ja 

mainostusta pitänyt yllä. Haetaan Minkkisen kanssa myös 

päätoimittajiksi! Testamentit Sihteerille ja 

Yhteisövastaavalle on myös työn alla. Paljon 

MAIK-vujujuttuja viikonloppua varten hoidettavana mut se 

on superkivaa :D 

 

Anna: Suomiexculla oli ihan super hauskaa, kiitos siitä! 

Nappasin Turusta mukaan flunssan, mitä parannellessa on 

menny pari päivää ja kouluhommat sen kun kasaantuu... 

Onneksi tää marraskuu on pian ohi! Muutama fuksi on 

kyselly multa ISOneuvoksen pestistä ja oon tosi ilonen, 

että tuun varmasti saamaan hyvän seuraajan, jee! 

 

Lauri: Excu sujui ilman ongelmia ja porukka tuntui 

tykkäävän! Nyt kipeenä. 

 

Riina: Vaaliviikko jännittää! Loppuvuoden juhlaputkea 

odotellaan, toisaalta se tarkottaa myös dedisten 

lähestymistä ihan liian nopeesti. 

 

Svenja: aika paljon hommaa tässä muutaman viikon vielä. 

Kandia pitää vielä jaksaa työstää ja laitoksen kanssa on 

erinäisiä workshoppauksia tulossa. Vaalikokous 

jänskättää! 

 

Julius: Uuh vaalijännä! Hyviä ehdokkaita ainakin 

UO-sektorissa, mikä on tosi kivaa! Tullu kirjoitettua 

sellasen kandin verran tekstejä tässä viime aikoina, 

harmi vaan ettei ne koulua olekaan edistäneet, vaikka 

muuten tosi tärkeää ollut.  

 



Meetu: Testamentti on printattu! (Mut unohdin siitä 

GDPR-osion, pitää viel lisää se.) Jee, vanhalle 

kiltikselle on nyt lopullinen plääni, tyhjennetään se 

kokonaan Wähiksen jälkeen. 

 

Niko: Suomiexculla oli ihan hauskaa, siellä oli mun 

lempikohde ja -arkkitehti!  

 

Myönnettiin puheoikeus Lassi Luotoselle. 

Lassi (Wähätirehtööri): Muuten menee ihan hyvin, Wähis 

tulee jee! Vähän sponssihommissa hoidettavaa ja 

selvitettävää.  Budjetissa vähän sumplimista, mutta 

eiköhän se hoidu. 

 

Sakot: Svenja 4€, Havu 2€, Meetu 2€, Niko 4€, Sofia 6€, 

Riina 2€, Julius 2€, Anna 2€, Meeri 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Amalia Aarnio killan varsinaiseksi 

jäseneksi jäsenmaksun perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Roman Tavast Oy: 304,42e, Hallituspinssit 

 

Kulukorvaukset: 

Meetu Mäkelä: 72,95e, Pallomeren palloja 

Meetu Mäkelä: 82,80e, lautapelejä 

Julia Hermans: 21,48e, kiltakahvien tarjoilut 

Oliver Kärki: 13,20e, Wähiksen koristelutarvikkeita 

Meeri Pitkänen: 60,00e, TPJ-edustuspaikka 

 

Hyväksyttiin takautuvasti: 

Plantane oy: 539,40e, Otaniemen yön kasvit ja ruukut 

Accountor FinaGo oy: 23,56e + 31,56e, Procountor 

kirjanpitokulut  

Miodex Oy: 688e, AOP-bussi 

AYY: 290e, Sitsien tilavuokra 

 



 

 

8. AYY:n järjestörakenneprojektin kommenttikierros 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa on käynnissä 

yhteisö- ja järjestörakenteiden kehittämisprojekti. 

Projektin tavoitteena on kyselyiden, haastatteluiden ja 

keskustelujen avulla selvittää, miten ylioppilaskunnan 

ja sen piirissä toimivien yhdistysten yhteistyötä ja 

Aalto-yhteisön rakenteita voisi kehittää niin, että eri 

tahojen roolit olisivat entistä selkeämmät. Projektin 

tavoitteena on entistä yhtenäisempi opiskelijayhteisö, 

jossa eri korkeakoulujen opiskelijat otetaan paremmin 

samanarvoisina huomioon. 

 

Ratkaisumallit (liite 1) lähtevät kommenttikierrokselle 

kaikille yhdistyksille ja vapaaehtoisille 19.11.-28.11. 

Kommentteja on tarkoitus lähettää yksi/yhdistys. Käytiin 

läpi ehdotus ja keskusteltiin, mitä AK:n kommenttiin 

sisällytetään.  

 

-Teekkaritoiminnan järjestämisestä heränneitä aiheita: 

-Koimme vaihtoehdon A ja vaihtoehdon B 

suhteellisen huonoiksi vaihtoehdoiksi, jotka 

yrittävät paikata teekkarijaoston nykyistä 

sijoittamista AYY:n rakenteen sisällä 

keinotekoisesti. Lisäksi AYY:n edustajistolla 

olisi edelleen ylin valta teekkariasioissa. 

-Vaihtoehto C, jossa teekkaritoiminta oli kokonaan 

eroteltu AYY:n alta pois oli ehkä paras 

vaihtoehto, vaikkakin huolta herätti niin eri 

ayy:n toimintojen eriyttäminen yhdistymisen 

sijasta, sekä mm. vain teekkareita kokoavat 

toimikunnat 

 

-AYY:n toiminnan organisoituminen/vapaaehtoiskentän 

rakenne: 

-Ehdottomasti ainoasti mahdollisesti toimivaksi 

rakenteeksi koimme vaihtoehdon c, jossa koko AYY:n 

jaostot ja kokoavat toimikunnat on jaoteltu 

toimintojen mukaan uusiin sektoreihin, kuten 

Kulttuuri & tapahtumat, Fuksikasvatus, 

Edunvalvonta, yms. 

-Mietintää herätti kuitenkin siinä AYY:n 

hallituksen rooli kaavioissa 

 



-Yhdistysluettelosta heränneitä aiheita: 

-Vaihtoehto B koettiin ehkä helpoiten 

lähestyttäväksi, siinä tasapaino KY:n, mahdollisen 

Teekkariyhdistyksen ja TOKYOn välillä reilu, 

vaikkakin toiminnon volyymi saattaa olla eri.  

-Vaihtoehto C:n hierarkian puute vaivasi meitä, 

myös kiltojen ja ainejärjestöjen erottelu vaikka 

toiminta onkin käytännössä samaa oli kummallista 

 

-Kysymystä herätti kokonaisuudessa myös eri mallien 

yhteenliittäminen, joka varmasti jatkotyöstössä 

selvinnee 

 

 

9. Laitossopimuksen uusiminen 

Käytiin läpi laitossopimus ja ehdotettiin laitokselle 

siihen muutoksia. 

 

-Lisätään sisustusarkkitehtiopiskelijat kaikkiin 

kohtiin, missä mainitaan arkkitehti- ja 

maisema-arkkitehtiopiskelijat. 

 

Myönnettiin puheenvuoro Petra Minkkiselle.  

 

-Keskusteltiin abimarkkinoinnin kehitysehdotuksista, 

sillä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen näkyvyys 

abeille huolestuttaa ja esimerkiksi sukupuolijakauma on 

viime vuosina alkanut kääntyä voimakkaasti  

-mahdollisesti valittaisiin killalle 

toimihenkilö(itä) jotka vastaisivat 

abimarkkinoinnista, kuten nettisivuille infon 

keräämisestä  ja päivttämisestä, opastettujen 

kierrosten hoitamisesta ja delegoimisesta yms. 

-pyydettäisiin laitossopimuksessa lisärahoitusta 

budjettiin, jos alamme hoitamaan tätä killan 

puolelta tehokkaasti 

-tämä voisi parantaa myös fuksien sitouttamista 

kiltaan, kun kilta olisi tuttu jo hakuvaiheesta 

 

-Tila-asioissa laitossopimusta tulisi päivittää muuton 

takia, sillä laitoksella ei ole enää päätösvaltaa 

tilojen suhteen 

-ehdotetaan laitossopimukseen kohtaa, jossa 

velvoitetaan laitosta edunvalvontaan tila-asioiden 

suhteen 



-kiltahuone-kohta tulee poistaa, sillä laitos ei 

enää tarjoa meille nykyisiä tilojamme 

-myös kiltavarasto-kohta kaipaa mahdollista 

päivitystä, mikäli laitoksen puolelta hoituu 

jonkin sortin säilytystila 

 

-Lisätään toimintasuunnitelmaan myös maininta siitä, 

että Laitos sopii työsopimukset Fuksikapteenin ja 

Maisterimestarin kanssa uusien opiskelijoiden 

vastaanottoa varten tehtävästä työstä  

 

-Yritetään kasvattaa budjettiin Kiljavan osalta, jotta 

katetaan kasvanut fuksimäärä 

 

Pidettiin tauko klo 19:06-19:12 

 

10. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia vuosijuhlakutsuja 

 

11. ToDo-listan läpikäynti 

Skipataan ToDo-listan läpikäynti. Muistutettiin 

kuitenkin testamentin ja toimintasuunnitelman teosta, 

sekä seuraajien kähmimisestä pesteihin. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

-Mietittiin lahjaa Aino Niskaselle tämän 

jäähyväisseminaarissa annettavaksi 

-Keskusteltiin Viimeisestä ehtoollisesta, Havu tekee 

doodlen ja äänestyksen ravintolasta 

-Käytiin läpi Vaalikokouksen käytännön järjestelyt  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34. 






