
Pöytäkirja 36/2018 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 36/2018, 17.12.2018, klo 17.00 

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Ellen Heikkilä 

Varapuheenjohtaja-sihteeri Maria Karjalainen 

Rahastonhoitaja Sofia Juntunen 

Emäntä Niko Santanen 

Isäntä Meeri Pitkänen 

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 17.06. 

 

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 Meeri Pitkänen ja 

Julius Hästesko. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käydään läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Rapulatisle 3/18, Joulutiste 4/18, 

Geometres 4/18 sekä joulukortit KIK:iltä ja Athenelta. 

 

Ellen: AA-vujut oli minttiä! Nyt on kriittisimpänä 

todolla toimintakertomuksen laatiminen. Muuten tässä 



kasailen kaikkea että ei jää mitään suuria naruja 

sitomatta. 

 

Havu: Tämän vuoden viimeinen viikkotiedote on nyt 

lähetetty ja hallituksen postilaatikko on jälleen 

kunnossa. Näihin tunnelmiin on hyvä jättää tämän vuoden 

hallitushommat. Rentouttavaa lomaa ja iloista joulun 

aikaa itse kullekin! 

 

Riina: 110-tuotteiden loppuselvittely käynnissä ja 

todo-listan lyhentely työn alla. Oispa jo oikeesti lomaa 

 

Meeri: AA-vujut oli todella onnistuneet ja mahtava 

lopetus IE-vuodelle! Ei voinu olla kun ylpeä meiän 

huviksesta! Vuosi alkaa olee jo aika hyvin paketissa, 

muutama kouluhomma täytyy ottaa silti mukaan lomalle. 

 

Julius: Joulufiilis päällä jee! Tänään oli FTMK:n tän 

vuoden vika kokous ja vuoden alun tapahtumasuunnittelu 

käynnissä.  

 

Anna: Joulu! Jee! Vikojen kouluhommien jälkeen 

pikkuhiljaa joulufiiliksessä. Huomenna ITMK:n 

pikkujoulut. Pari kokousta pitäis vielä sopia, mut 

muuten tän vuoden hommat alkaa olla paketissa. 

 

Lauri: Perehdytys pidetty ja hyvä fiilis sen suhteen 

ensi vuodelle! Kohta lomalle jes. 

 

Meetu: Perehdytys meni oikein mainiosti, killan 

pikkujoulut oli jeejee ja AA-vujut oli _parhaat_, mutta 

kotimatkasta ei ole juurikaan muistikuvia. Olen 

metsästänyt uutta mattoa kiltikselle, mutta missään 

kierrätyskeskuksissa ei oo kivoja ja budua jää nyt 

käyttämättä arviolta 300e :( Imuroitsin kiltiksen ja 

täällä on nyt sangen siistihköä. 

 

Maria: Ihanat AA-vujut, ai että! Saatiin IE-säkeistökin 

vihdoin. Tänään oltiin Minkin kanssa 

päätoimittajaperehdytyksessä. Viikon agendana 

toimintakertomusta, pöytäkirjojen tulostus ja 

allekirjoitus ja muita prinssinakkeja. Kaks vuotta 

hallituksen kokouksia takana, mitä mä teen kun nää 

loppuu :D 

 



Sofia: Viikonlopun jäljiltä aika puhki, mietin 

milloinkohan ehdin levätä oikeesti. Torstaina pääsen 

vihdoin uniapnean testaukseen. Laskuja on paljon 

maksettavana ja muutama pitäis vielä lähettää tänään. 

Hermostuttaa miten noi wähiksen maksut tulee menee. 

Pitää myös tilittää tän vuoden puolella. Onneks vuosi 

kohta ohi ja priorisointilistalle pääsee vähän muitakin 

juttuja.  

 

 

Myönnettiin puheenvuoro Wähätirehtöörien kuulumiselle: 

 

-Wähäjoulu meni, ja vielä tosi hyvin! Toimikunta ja 

fuksit hoitivat kaiken upeasti, iso kiitos heille.  

 

-Juhlien jälkeen pyritty saamaan kulukorvauksia 

kaikilta, jotka itse ovat maksaneet juhliin tarvikkeita. 

Tällä hetkellä budjetti näyttää olevan plussalla, ja 

loppulaskujen jälkeenkin ollaan todennäköisesti selvillä 

vesillä.  

 

-Wähiksen purku on tänä perjantaina, lisäksi pitää 

perehdyttää seuraavat tirret. Suunnitelmissa on saada 

kasaan myös vuosikello, jotta juhlien järjestäminen 

tulevaisuudessa helpottuu 

 

Hallituksen kommentteja: 

-Juhlassa olijan näkökulmasta kaikki meni tosi hyvin!  

-Vanhan kiltiksen kamat vielä mietityttää  

-Serena oli mahtava, eikä budjetin käyttö siihen 

suurelta osin haitannu yhtään 

-Puhujaständin puuttuminen haittasi Puheenjohtajaa 

-Kokkarien alkuhämmingit vähän tarkemmiksi hallitukselle 

-Juhlan kulku herätti keskustelua, paljon laulua vai 

vähemmän laulua? 

-Ulkopuolisilta tullut myös tosi paljon hyvää palautetta 

-Silliksen smökin layout toimi tosi hyvin, muutenkin oli 

tosi hyvä kokonaisuus! 

 

 

Sakot: Svenja 14€, Sofia 12€, Ellen 6€, Havu 2€, Meetu 

4€, Niko 8€, Riina 4€, Maria 4€, Julius 2€, Anna 2€, 

Meeri 2€ 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäseniä jäsenmaksujen perusteella.  



Pidettiin kokoustauko 17:59-18:04 

 

7. Talousasiat 

Päätös: hyväksytään uudet laskut. 

Kunnan taitoa oy: 940,21e, Suomi-excun majoitus 

Teekkarispeksi ry: 400e, Wähiksen tekniikkaa 

Otakut: 70e, Silliksen pelivuokrat 

Brooklyn Cafe: 300e, sulkemiskorvaus 

Ventoniemi oy: 3395e, Wähiksen bussit 

Cosa nostra Crew oy: 2440,94e, Wähiksen kalusteet 

 

Kulukorvaukset: 

Riina Juhala: 52,5e, vuosijuhlaedustus 

Julius Hästesko: 60,0e, vuosijuhlaedustus 

Anna Mäkelä: 7e, kiltikselle peli 

Enna Asp: 43,08e, wähäjoulun taksi- ja ruokakuluja 

Hannin Almiri: 12,50e, Wähiksen taksikuluja 

Katharina Heidkamp: 12e, Wähiksen taksikuluja 

Valtteri Sipiläinen: 10e, Wähiksen lounas 

Anu Juvonen: 121,72e, Wähiksen työfuksien taksi ja 

jatkotarvikkeita 

Lassi Luotonen: 19,90e, Wähiksen taksikuluja 

Lauri Kärpänoja: 16,54e, ehdokasillan tarjoiluja 

Anna Mäkelä: 59,90e, lautapelejä kiltikselle 

Petra Minkkinen: 92e, Fazer-vierailu 

Ellen Heikkilä: 48,75e, vuosijuhlaedustus 

Maria Karjalainen: 109,98e, pikkujoulutarjoiluja 

Maria Karjalainen:744 e, hallituksen viimeinen 

ehtoollinen 

Oliver Kärki: 43,90e, Wähiksen taksikuluja 

Anna Ketola: 29,10e, Wähiksen taksikuluja 

Kaisla Soljanto: 16,12e, Wähiksen kokkaritarvikkeita ja 

eväät 

Kasimira Kouri: 4,95e, Fuksien wähislounas 

Aino Hukkanen: 153,53e, Wähiksen taksi- ja ruokakuluja 

Emmy Hömppi: 66,00e, Wähiksen taksi- ja ruokakuluja 



Joona Stenman: 72,80e, Wähiksen taksikuluja 

Saana Rossi: 60e, Nuden Vuosijuhlaedustus 

Saana Rossi: 673,16e, Wähäjoulun tarjoiluja 

Saana Rossi: 39,77e, Wähäjoulun tarvikkeita 

Saana Rossi: 112,86e, Wähistoimikunnan kokoustarjoiluja 

 

Laskutetaan haalarisponsoreilta jokaiselta ⅓ tästä: 

Pukuteollisuus Oy: 5036,60e, haalarit 

 

8. Edustusbudjetin ylijäämä 

Päätös: käytämme edustubudjetin ylijäämän 185,31e osaan 

hallituksen illallisen ruokakuluista. 

 

9. Hallituksen loppuvuoden vastuut 

Kerrattiin yhdistyslakia ja killan sääntöjä siitä, mitä 

hallitukselta edellytetään, jotta hallitukselle 

myönnetään vastuuvapaus. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28. 


