
Pöytäkirja 34/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 34/2018, 3.12.2018, klo 17.30 

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, saapui kohdassa 5. 
Tilava Majava Anna “Meetu” Mäkelä 

Viestintävastaava Havu Järvelä 

Yrityssuhdevastaava Lauri Kärpänoja 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42. 

 

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 

Anna Poikulainen. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Kolehti 3/2018, Blomman på stugan 

(Athenen Kukka-lehti), Aino-lehti x2 sekä Heinon tukusta 

hyväksytty luottopäätös. Kävimme myös läpi Hallituksen 

postilaatikkoon tulleet viestit. 

 

 



Ilmoitusasiat:  

-Toimikuntahaku on auki! Hakekaa!  

-Wähis on ylihuomenna! 

 

Ellen: Fredin perehdytys done, tmk-haku auki ja 

Uusi<3Wanha tapaaminen sovittu. Jatkuvuushommia siispä 

nyt suorituksen alla. Nidotaan vielä loppuvuosi yhteen. 

Ensi viikolla on vielä yksi jory ja deksun lounaat jonne 

tuodaan seuraajat. Wähis ylihuomenna. 

 

Havu: Päätoimittajan kanssa kirjoittelimme 

toimintakertomus viestintäsektorin osalta kasaan. 

Huomattavimpia juttuja vuoden varrelta ovat olleet 

Killan toiminnan kokonaisvaltainen kaksikielistyminen 

Paperissa, viikkotiedotteissa, Facebook-tapahtumissa ja 

verkkosivuillaa. Ensimmäiset Hallituksen postilaatikon 

viestit olivat jääneet filtteriin kiinni, mutta tilanne 

on nyt korjattu. Ensi vuoden viestintävastaavan 

perehdytyksessä keskusteltiin vuoden 2019 teemoista ja 

toiminnan kehittämisestä, hyvältä näyttää. Odotan ilolla 

Wähistä! 

 

Lauri: Toimintakertomusta aloiteltu ja Wähiksen 

sponssiasiat laitettu pakettiin. Nyt vaan odottelemaan 

itse juhlaa!  

 

Riina: Mitään en oo taas saanu aikaseks. Sofian kanssa 

pitäis kattoa wähistuotteiden maksut, mutta sen ehtii 

ehkä vielä… Kritiikkiviikko lähestyy, en pysty tekemään 

mitään kiltajuttuja ennen ens viikon keskiviikkoa, mut 

sit lähtee täysii. 

 

Maria: Terkkuja Tukholmasta, ei ihan niin levotonta kun 

kevään rissellä, mutta lähelle päästiin :D Viime ja 

tällä viikolla viikolla yllättävän paljon 

wähiskalenterin koordinointia, onneks enää pari 

jäljellä. Killan pikkujouluissa paljon kiinnostuneita, 

jee! Kandikin alkaa olla paketissa ja palautusta vailla 

valmis. EN KESTÄ ET WÄHIS ON KAHEN YÖN PÄÄSTÄ! 2!! TVÅ! 

SÅS!  

 

Anna: Lasken tunteja Wähikseen ja öitä joululomaan, 

onneksi molemmat on pian! Viimeisiä palautuksia, 

tapaamisia, toimintakertomus ja Aimin perehdytys pitää 

vielä hoitaa, niin voi lomalla keskittyä ihan vain 

siihen itseensä. 



 

Meeri: Wähisviikko! Ei millään malttais oottaa 

keskiviikkoon, tänää ja huomenna vielä paljon tekemistä 

juhlan eteen tosin. Kaikki kouluhommatkin onneks suht 

hyvällä mallilla eikä tarvii hirveesti viedä mukanaan 

joululomalle. AA-vujut jääny aikalail wähiksen varjoon, 

mutta hoidetaan ne purkkiin sit loppuviikosta. Hyvä ja 

odottava fiilis! 

 

Julius: viikonloppuna oli japanin kielikoe, ja se oli 

vaikee! hullu kiire joka osiossa.  

 

Meetu: Wähiksen salajuttuja on valmisteltu, hyvä tulee! 

Kävin tsekkaamassa ens vuoden toimijoiden 

yhdistyskoulutuksessa vähän yhdistyslakii, 

superkiinnostavaa, mut ehkä en tuhoa Majasäätiötä ihan 

kokonaan. 

 

Svenja: Kandin viilausta vielä hieman jäljellä. Tänään 

pidettiin pestikoulutus Heinin kanssa ja Fredkin oli 

mukana kuuntelemassa. Aivot käy kyllä aika maksimissa 

tällä hetkellä, kun kaikkea pitäisi tehdä. Wähistä 

kovasti odotellen! 

 

Niko: Olin viikonloppuna kuumeessa, mut oli pakko käydä 

silti ostoksilla ja yhä vielä olen aivan väsynyt ja 

sairas. Wähis on vielä hieman kesken, joten vähän 

jännittää, mutta ei hätää! 

 

Sofia: Perehdytys seuraajan kanssa vasta ens vuoden 

puolella, koska tosiaan mun pesti jatkuu vielä osittain 

ensvuoteen. Tosi paljon wähistekemistä, kamalasti 

laskuja liikenteessä. Hoidan myös äänitekniikan 

wähikseen, joiden kanssa ollut paljon stressiä, mutta 

myt homma hanskassa. Tehään myös Valtterin kanssa biisiä 

pääjuhlaan. Swägien kanssa treenailtu koreoita. Kiirettä 

pitää, ihanaa että kohta ohi. Ah jes Wähis <3 ja 

synttärit torstaina <3 

 

Sakot: Svenja 8€, Sofia 8€, Ellen 6€, Havu 2€, Meetu 2€, 

Niko 4€, Riina 2€, Julius 2€, Anna 2€, Meeri 2€, Maria 

2€,  

 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä. 



  

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Soup Catering: 3339,63e, Wähiksen cateringennakko 

AYY: 3e, Sauna in Transit parkkipaikan vuokra 

OK 20 yläkerta: 80e, Pikkujoulujen tilavuokra 

 

Kulukorvaus: 

Lassi Luotonen: 317,34, Wähiksen koristeita 

Lassi Luotonen: 30e, Käpysitsien tilavuokra 

Lassi Luotonen: 183,11e, Wähiksen tarjoiluja 

Lassi Luotonen: 199,17e, Wähiksen painotuotteita 

Svenja Lindner: 51,09e, KoPo-sektorin kokoustarjoiluja 

Kasperi Kuusento: 77,50e, Vujuedustus Oulussa 

Heidi Kivistö: 15,70e, Wähiksen silliskoristeita 

Meetu Mäkelä: 116,27e, Majan varantojen täydennys 

Oliver Kärki: 218,88e, Koristeita Wähikseen 

Otso Huhtala: 10,35e, Siemeniä killan puutarhapalstalle 

Meeri Pitkänen: 249,05e, Killalle LED-valoja 

 

Myönnettiin puheenvuoro huomionosoitustoimikunnan puheenjohtaja 

Santeri Nuotiolle kohdiksi 8. ja 9. 

 

8. Ansiomerkkien saajat 

Päätös: Päätettiin killan ansiomerkkien saajat 

Huomionosoitustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

 

9. Kiltahenkimerkin saajat 

Päätös: Päätettiin killan kiltahenkimerkkien saajat. 

 

10. Wähäjoulun kulku 

Käytiin läpi hallituksen vastuut vuosijuhlissa. 

 

-Kokkareille paikalle klo 15:45 

-Kokkarivieraiden ohjaus pääjuhlaan 

-Nihilisti paikalle 

-Svenjalla Vuoden Opettaja -palkinto 

-Annan sauva ja viiri 



-Hauskanpito 

 

11. ToDo-listan läpikäynti 

Skipattiin ToDo-listan läpikäynti. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen kokoukset joulukuussa 

-viikko 50: doodlataan 

-viikko 51: ma 17.12.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22. 


