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Paikalla: 

Puheenjohtaja Fredrika Hallenberg 

Yhteisövastaava Meeri Pitkänen 

Sihteeri Anna Poikulainen 

Rahastonhoitaja Anna Suominen 

Hupimestari Maija Moberg  

Hupimestari Kitty Zheng  

Fuksikapteeni 2019-2020 Elina Loisa 

ISOneuvos 2019-2020 Aimi Kärnä  

Maisterimestari 2019-2020 Matias Murole 

Opintovastaava Heini Vuorelma 

Tilava Majava Julia Hermans 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

AYY:n hallituskummi Anna Halsas, poistui kohdassa 9. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:19. 

 

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 Kitty Zheng ja Elina 

Loisa. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut kutsut 128. Kondensaatioon ja 15. 

Apoptoosiin, Tekniikka ja talous, Aalto-yliopiston 

kampuslehti, Kolehti 4/2018, Modulen 4/2018, 

Arkkitehti-lehti 6/2018, Arkkitehtiuutiset, Libero 

 



4/2018 ja joulukortit Oulun arkkitehtikillalta ja 

Humpsvakarilta. 

 

Anna P: Ensimmäisen kouluviikon jälkeen hyvät fiilikset 

uudesta vuodesta ja koulu- ja kiltahommista. Viime 

keskiviikon haalariseikkailu onnistui hyvin, 

sihteerihommat alkaa olla järjestyksessä ja raatikarwan 

valinta on tulilla. Tänä viikonloppuna ITMK-vaihto! 

 

Meeri: Kuukauden etelänloma tarjos just oikeenlaisen 

tauon arkeen. Viime kesän Andalusian excuopas oli 

hyödyks, käytiin myös päivämatkalla Marokkossa ja 

löydettiin monta muutakin kokemisen arvosta paikkaa. Nyt 

on akut ladattuina, enkä malta oottaa tulevaa vuotta! 

Vistan ja MAIK:in kanssa ollaan hommii jo vähän aloteltu 

ja tällä viikolla kokoustetaan molempien kanssa. Lisäks 

meillä on eka HvTMK-kokous ja Vistan kämppäkierros. 

Varasin myös liput teatteriin.  

 

Aimi: Ensimmäinen viikko tuntui ikuisuudelta mutta oli 

kyllä ihanaa päästä kouluun taas tapaamaan kavereita. 

Haalaritkin saapuivat vihdoin perille uusille 

omistajilleen ja merkkien ompelutouhut ovat parhaillaan 

käynnissä! Hallitusvuosi myös hyvin käynnissä ja odotan 

innolla kaikkia vaihtoja! 

 

Matias: Ensimmäinen viikko meni ihan älyttömän nopeasti. 

Suurin osa kursseista vaikuttaa tosi kiinnostavalta. 

Alkavalla viikolla on kauheesti kaikkea menoa ja 

kalenteri näyttää kyllä nyt jo ilman koulutöitä aika 

kiireiseltä. Kolmet bileet viikonloppuna, joten viikko 4 

pelottaa. Kirsikkana kakun päällä vielä yksi 

arkkitehtuurikilpailu joka varmaan vie kiitettävän 

määrän aikaa. Viikonloppuna on kuitenkin kvtmk vaihto 

mikä on mukavaa. Pitää varmaan priorisoida kokouksia ja 

muuta ja keskittyä niihin + kouluhommiin ensi viikolla 

kaikkien bileiden ja kissanristiäisten sijaan. 

Haalariseikkailun järkkäily oli mukavaa ja odotan jo 

oikeastaan ensi vuotta niin pääsen toteuttamaan jotain 

omia ajatuksia sinne sitten omalle rastille.  

 

Netta: Olen ollut ahkera pikku arkkari! Touhu ja puuha 

tuntuu mukavalta, mutta jostain syystä koulutyöt ei 

tällä hetkellä oikein maistu, luulenpa et johtuu siitä 

että kaikki kurssit ovat alkaneet ryhmätöillä. En tiedä 

miksi minua rangaistaan. 

 



 

Maija: Oli mukava viikko, vaikka ehdottomasti olisin 

myös voinut olla tehokkaampi. Samoin kun Netalla, 

koulutöihin on ainakin toistaseks ollu hankalaa päästä 

kiinni. Haalariseikkailun järkkäilyt oli jees ja 

ruokakaan ei loppunu kesken! 

 

Heini: Onko vaan viikko mennyt koulua? Tuntuu että 

täällä ollut taas jo ikuisuuden. 

Tänään tavataan hallopedien kanssa lounaalla ja huomenna 

kokoustetaan koulutusryhmän kesken ja keskustellaan 

meille tärkeistä aiheista. 

Viikon aikana saanut kudottua yhden liian pienen pipon 

ja yhden liian ison pipon. 

 

Kitty: Tuttu kiireinen arki on palannut takaisin, mutta 

onneksi energiaa löytyy vielä! Viime viikolla tuli 

suunniteltua tulevia tapahtumia aika lailla ja tänään 

aukesi ilmo Kiltasitseille. Jännää ja hauskaa viime 

viikolla oli viedä vanhan kiltiksen jääkaapit (3) 

kierrätyskeskukseen. 

 

Elina: Ihme kujailua koko viikko. Hirveesti olis intoa 

ja motivaatiota kaikkeen mut ei oikeen tiedä mistä 

aloittais. Ehkä tää viikko auttaa orientoitumaan arkeen. 

Tiistaina Talvipäivä ja viikonloppuna FTMK vaihto 

jeejee! 

 

Julia: Viime viikolla käytiin läpi wanhan kiltiksen 

alimpia ja muinaisimpia sedimenttikerroksia, ja tällä 

viikolla koittaa loppukiri siivouksessa. Nykyinen kiltis 

on tällä hetkellä hyvin kaoottisessa tilassa edellä 

mainitun seikan takia, kääk!  

 

Fredrika: Kiireinen KJ-vaihtoviikonloppu takana ja 

mielessä haaveita riisin keittämisestä. Neuvosto alkaa 

heräilemään, viime viikolla oli laitoksen johtoryhmä, 

tällä viikolla Neuvostovaihdon lisäksi koulua ja 

asioiden suunnittelua. 

 

Anna S: Perehdytyksen jälkeisessä innostuksessa elin 

viime viikon. Oli ehkä virhe olla tekemättä mitään 

kouluun liittyvää viikonloppuna, sillä nyt vähän 

hukassa, mitä kaikkea sitä oikeastaan pitäisi tehdäkään. 

Haaveilen että pääsisin aloittamaan taas säännölliset 

tanssitreenit. 

 



 

Linda: Olen nyt tervehtynyt viime viikon angiinasta. 

Jee! Ostin imurin ja hyvästelin pölypallot, joihin olin 

ehtinyt kuukauden aikana kiintyä.  

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia.  

 

7. Talousasiat 

Päätös: hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Heino: 2164,19€, Wähiksen tarjoiluja 

Heino: 800,56€, MAIK-vujujen tarjoiluja 

 

Kulukorvaukset: 

Hilda Uusitalo: 21,14€, torttutarpeita killan 

pikkujouluihin 

Hilda Uusitalo: 34,90€, Wähiksen kokkaripalat 

Isabella Rauh: 10,02€, tarjoiluja Haalariseikkailuun 

Isabella Rauh: 21,02€, Tammiorientaation 

brunssitarjoilut 

Isabella Rauh: 44,81€, Welcome even tarjoiluja 

Anna Poikulainen: 10,26€, kokoustarjoiluja 

Elina Loisa: 2,70€, Haalariseikkailun tarjoiluja 

Jason Santeri Nuotio: 124,60€, Wähiksen taksi ja 

tarvikkeita 

 

Heinon 800,56€ lasku laskutetaan MAIKilta. 

  

8. Hallituskummin vierailu 

Hallituskummimme AYY:n Anna Halsas kävi kokouksessa 

esittäytymässä ja kertomassa AYY:n toiminnasta. 

Hallituskummina Anna muun muassa tiedottaa hallitusta 

ylioppilaskunnan tapahtumista. Sovittiin, että Anna 

pyrkii vierailemaan hallituksen kokouksessa kunkin 

edarikokouksen jälkeen.  

 

9. Sektorijako 

Hallituksen jäsenillä on vastuu huolehtia oman 

sektorinsa toimihenkilöistä. 

Käytiin läpi sektorit ja vastuiden jakautuminen 

hallituksen jäsenten kesken. Sovittiin, että sektorien 

vastuuhenkilöt järjestävät kokoavat kokoukset 

toimikuntiensa kanssa. 

 

 



10. Raadin koulutus 

Sovittiin ajankohta uuden raadin koulutukselle, jossa 

käydään läpi tapahtumajärjestäjän ohje sekä killan 

viestintästrategia ja koulutetaan tapahtumia järjestävät 

toimijat käyttämään killan Facebook-toimintoja ja 

nettisivuja. Päätettiin, että koulutus järjestetään 

Kiltapäiväkerhona keskiviikkona 30.1.  

 

11. Budjetin suunnittelu ja budjettiriihen ajankohta  

Keskusteltiin budjetin ja toimintasuunnitelman 

laatimisesta. Päätettiin budjetin ja 

toimintasuunnitelman deadline perjantaille 8.2. ja 

Budjettiriihi-kiltapäiväkerhon ajankohta maanantaille 

11.2.  

 

12. Sähköposti Sistan sähköpostilistalle 

Päätettiin, että kirjoitamme yhdessä Arkkitehtikillan 

toimintaa selventävän hallituksen tervehdyksen kaikille 

laitoksen opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoille.  

 

13. Kiltahuoneen siisteys  

Keskusteltiin, miten kiltahuoneen siisteydestä 

huolehditaan tänä vuonna.  

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Ilmastovalmennusluento 28.1. A1-salissa klo 16-17  

Vuosijuhlaedustajat 

Hallituksen kämppäkierros 17.2. 

Kokousajankohta viikolla 6 maanantaina 4.2. klo 17:15 

Hallituksen valokuvausdoodle deadline 16.1. klo 9:00 

Killan nettisivut 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:34. 

 

 


