
Esityslista 32/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 32/2018, 26.11.2018, klo 17.00 

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen, saapui kohdassa 5. 
Fuksikapteeni 2018-2019 Julius Hästesko 

Fuksikapteenin adjutantti 2018-2019 Anna Poikulainen, saapui 
kohdassa 3. 

Foreign Legion Captain 

Juhlavuosivastaava Riina Juhala, saapui kohdassa 7. 

Opintovastaava Svenja Lindner 

Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä, poistui kohdassa 5. 
Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.16. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 8. 

Toimikuntahakujen järjestäminen. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Havu Järvelä ja Lauri 

Kärpänoja. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Arkkitehtiuutiset 11/2018, Proteesi 

4/2018 (Prosessiteekkareiden kiltalehti), 

Tekniikka&Talous 37, Modulen 3/18 (TF:n lehti). 



 

Ilmoitusasiaa:  

-Uusi hallitus ja vastaavat toimihenkilöt on valittu! <3 

-Sistalla on perustamiskokous torstaina. 

 

Ellen: MAIK oli, kohta on onneks taas risse! Meillä on 

täydellinen kilta ensi vuodelle. Hukkasin mun 

kävelykepin, taas. 

 

Anna: Marraskuu on ollut suoraan sanottuna aika syvältä, 

onneksi se on kohta ohi! Kamalasti hommia ennen Wähistä 

ja joululomaa, niin kurssien kuin adjujuttujenkin 

suhteen, mut eiköhän näistä taas selvitä.  

 

Maria: Niin väsyny, niin onnellinen <3 Viime viikko oli 

koko syksyn rankin mutta antoisin, oon niin onnellinen 

killan tulevista toimijoista ja ihan euforiassa 

MAIK-vujuista! Oli myös superhauskaa kävästä Majan 

pikkujalluissa + öinen taksimatka sinne med 

Puheenjohtaja oli nautinnollinen. 

 

Havu: Olen niin iloinen ensi vuoden hallituksesta! Tulee 

huippuvuosi 2019! Sain tänään virallisen tiedon siitä, 

että pääsen Ranskaan kevätlukukaudeksi. On fiilis, että 

kova työ on palkittu. Vielä viimeiset koulujutut kasaan 

ja Wähis onkin jo kulman takana. 

 

Meetu: PikkuJallut tuli ja meni ja darra vaan jäi. Oli 

ihan superpörröset bileet, Maria ja Ellen teki taksiin 

hypätessään oikean valinnan! Lisäks oon melko vakuuttunu 

ens vuoden hallituskoostumuksesta, ei voi mennä 2019 

ihan kauheesti perseelleen. Kaiken kaikkiaan on tosi 

tyytyväinen olo, mut olispa vaan enemmän aikaa kaikkeen. 

 

Niko: Pikkujalluissa oli tosi kivaa, tänään majasäätiön 

vaalikokous ja odotan innolla. Hyvä hallitus tulee 

ensikin vuonna. Muuta hyvää ei sitten kuulukaan. 

 

Lauri: Viime viikko mennyt pahassa flunssassa ja 

rästihommia on kertynyt älyttömästi. Viikonloppu meni 

pikkujouluissa Tampereella ja lafkalla tän viikon 

palautuksia tehden. Hyvä uusi hallitus tulossa! 

 

Riina: Ei uutta länsirintamalta. 

 



Julius: upee uus hallitus kasassa! Haalarit ei salee 

ehdi suunnitelluksi ajankohdaksi, eli pitää perua 

tilavaraus ja ottaa uusiks tammikuussa.  

 

Meeri: Vistalla ja killalla ens vuonna upeet hallitukset 

kasassa ja en malta oottaa niiden kanssa työskentelyä! 

MAIK-vujut täytti koko viikonlopun, oli todella hauskaa! 

Tällä viikolla taas tosi paljon kouluu tehtävänä, saa 

nähä miten ehdin tekee kaiken.  

 

Sofia: toooosi paljon hommaa, stressiä pukkaa huhuh 

 

Sakot: Svenja 6€, Havu 2€, Meetu 2€, Niko 4€, Sofia 8€, 

Riina 2€, Julius 2€, Anna 2€, Meeri 2€, Maria 2€, Ellen 

4€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia. 

  

7. Talousasiat 

Hyväksytään uudet laskut. 

 

Fazer Ravintola oy: 1807,20e, 110-seminaarin tarjoilut 

AYY: 300e, Wähiksen silliksen tilavuokra 

AYY: 450e, Smökin keittiön vuokra Wähikseen 

KY: 400e, Sahan vuokra Hyvät vs Pahat -sitseille 

Turku Touring oy: 111e, Suomiexcun kiertoajelu 

Puuharyhmä oyj: 1747,50e, Serenan vuokra Wähikseen 

 

Kulukorvaukset: 

Isabella Rauh: 93e, KV-tutoreiden kiitosillan tarjoilut 

Isabella Rauh: 60e, Infoähkyn Vuosijuhlaedustus 

Ellen Heikkilä: 23,40e, Aino Niskasen jäähyväislahja 

 

Laskutetaan laitokselta: 

Laitokselta viime vuoden Wähäjoulussa saatu stipendi, 

5000e.  

 

8. Toimikuntahakujen järjestäminen 

Tehdään yksi toimikuntahaku, jossa ensimmäisellä sivulla 

vastataan mihin toimikuntaan ja se ohjaa loppukyselyn 

kysymyksiin. Pyydetään sektorien vastaavilta, eli 

kulttuurivastaavalta, liikuntavastaavalta, 

hupimestareilta, lukkarimestareilta, panomestareilta, 

Tilava-majavalta sekä päätoimittajilta kysymykset mitä 

he haluavat omaan toimikuntahakuosioonsa.  



 

Hakuaika on 3.12.-20.12. ja sektorien vastaavat kokoavat 

toimikuntansa vuoden loppuun mennessä.  

 

Muistutetaan myös samalla Halloped-hausta, sekä ISO-haun 

tulevan vasta myöhemmin keväällä. 

 

Puheenjohtaja ottaa päävastuun asiasta. 

 

9. SAFA-kiltasopimus 

Päätös: hyväksyttiin SAFA-kiltasopimus ensi 

toimintakaudelle. 

 

10. Vanha <3 uusi hallitus 

Luodaan yhteinen telegram-ryhmä vanhalle ja uudelle 

hallitukselle ja tehdään doodle kaikille, jossa 

selvitetään hyvä ajankohta tapaamiselle. 

 

11. ToDo-listan läpikäynti 

Käytiin läpi hallituslaisten ToDo-lista 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Käytiin läpi hallituksen viimeisen ehtoollisen tilanne 
 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25. 

https://docs.google.com/document/d/1uQYyDoapAiB8NfD07K-zRwSRpccZmYNQMzgR6spQCfY/edit?usp=sharing





