
Esityslista 04/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 04/2019, 28.01.2019, klo 17.15 

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

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 

 

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 Heini Vuorelma ja 

Julia Hermans. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut: kutsu Kuumahiontaan ja 

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 73. 

vuosijuhlaan, AJ Tuotteet -katalogi sekä Tekniikka & 
talous 3. 



 

Fredrika: Oli jotenkin vähän laiska viikko tuo 

viimeisin. Raadinwaihdon suunnittelu viimeistellään nyt 

tiistaina ja voi juku, miten hyvää settiä on tulossa. 

Muutoin nyt viikolla tulossa Raadin koulutus ja pari 

kokousta. 

 

Matias: Hallitushengailu oli mukavaa ja viini hyvää. 

Kouluhommat tuntuu startanneen vihdoin. Oon lisäks 

hakenut muutamaa työpaikkaa, mikä on jännää. 

 

Aimi: Viime viikolla tuli järjestettyä FK-AK kaukkarit 

jotka sujuivat todella hyvin ja toivottavasti myös 

vieraat nauttivat! Tänään alkaa vika taidejaksoviikko 

mutta onneksi kirjalliset taidehistorian ja estetiikan 

tehtävät on jo melkein valmiina! Budjetti- ja 

toimintasuunnitelma myös hyvällä mallilla ja ISO-hakemus 

päivämääriä vaille valmiina! 

 

Meeri: Viime viikolla tuli monta juoksevaa asiaa 

hoidettuaa ja viikonlopun pyhitin IE-vaihdolle. Tulee 

kyl hirvee ikävä rakasta toimikuntaa. Tänää on 

päivitetty tapahtumanjärjestäjän ABC:tä ja killan 

viestintästrategiaa ja lisäks MAIK-risteilyn ajankohdan 

löytäminen on aiheuttanu päänvaivaa. Keskiviikkona 

oottaa raadin koulutus ja viikonloppuna entistäkin 

ikimuistoisempi raadinwaihto! 

 

Elina: Vähän ehkä väsy viikko, mutta silti ihan 

produktiivinen. Kaukkarit meni kivasti. Viikonloppu oli 

ihana ja rentouttava. Töitä pitäis ehkä hakea, mutta ei 

jaksais yhtään lähteä siihen loputtomaan suohon 

rämpimään. Tän viikon agendana on hoitaa kaikki 

velvollisuuden omaiset asiat tehokkaasti ja nauttia 

viikonlopun vaihdosta täysillä! 

 

Kitty: Viime viikolla kolme viikkoa kestänyt UWAS-kurssi 

huipentui oman syntetisaattorin tekemiseen, mihin käytin 

reilun palan viikkoa. Muutenkin kurssi on ollut hauskaa 

vastapainoa normaalille tekemiselle, suosittelen! 

Perjantain kiltasitsit sujuivat hienosti ja vieraatkin 

näyttivät nauttivan. Viikonloppuna oli IE-vaihto, oli 

hauskaa tutustua paremmin omaan toimikuntaan enkä malta 

odottaa mitä kevät tuo tullessaan! 

 



Anna S: Viime viikko oli yks maraton. Hirveästi 

tekemistä mutta lähes kaiken sain suoritettua. Muutto 

kolkuttelee ovelle ja tällä hetkellä elän 

pahvilaatikoista! Sunnuntaina pääsin tutustumaan 

tilinpäätöksen tekoon vanhan rahiksen kanssa. 

 

Maija: Viime viikolla oli kiltasitsit ja IE-vaihto = 

erittäin vähän tehtyjä kouluhommia. Unelmoin siitä, että 

tämä viikko on sillä saralla tehokkaampi. Sain myös 

yksiötarjouksen Miestentieltä, taitaa kolmasosa 

hallituksesta kohta asua siellä. Heh. 

 

Heini: Viime tiistaina oli opintoneuvoston vaihto ja oli 

hauska nähdä muita opintovastaavia aamiaisella. Innolla 

odotan raadinwaihtoa! Viikko lähtenyt lennokkaasti 

käyntiin.  

 

Julia: HvTMK-vaihto ja Majasäätiön kämppäkierros olivat 

viime viikolla. Viikonloppuna ehdin urheillakin, jee! 

Äsken meinattiin Heinin kanssa lähteä lentoon kun 

kuljetimme killan lippua lumimyräkässä kiltikselle. 

Raadinwaihtoa odotellessa! 

 

Netta: Perjantain sitsit oli parhaat ikinä! <3 Sitsien 

voimalla jaksoin koko viikonlopun hakea töitä. Hyvät ja 

reilut työnantajat ottakaahan yhteyttä! Minut saa kiinni 

aaltomailista tai telegramista @nettasiljander . 

Kuulemiin! 

 

Linda: Oli vauhdikas YTMK-vaihto. Viikonloppuna sattui 

ja tapahtui. 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksytään takautuvasti maksetut laskut: 

Hyrsky Oy; 250,00€, Kiltanauha 

AYY; 430,00€, Kv-illan ja haalariseikkailun tilavuokrat 

Astiva Oy; 1956,45€, Wähäjoulun astiavuokra 

AYY; 50,00€, Kiltasitsien tilavuokra 

 

Hyväksyttiin tulleet laskut. 



Ayy; 230,00€, Wähiksen kaadon tilavuokra 

 

Kulukorvaukset; 

Anniina Pöllänen; 14,56€, Haalariseikkailu 

 

Viime viikolla hyväksytty M.A.D. archiMAD-jäsenyys 2019 

laskun summa 496€ palautetaan killalle, sillä jäsenyys 

on ilmainen. 

 

8. Killan tietosuojavastaava 

Valittiin killan tietosuojavastaavaksi sihteeri Anna 

Poikulainen, viestintävastaava päivittää tiedon 

nettisivuille. 

  

9. Raadin koulutus 

Suunniteltiin raadin koulutusta ja päivitettiin 

koulutusmateriaaleja. Viestintästrategia 2019 ja 

Tapahtumajärjestäjän ABC pöytäkirjan liitteinä. 

 

10. Killan kesäpäivät 

Päätettiin ajankohdaksi 2.-4.8. killan kesäpäiville. 

 

11. Killan haalarimerkki 

Päätettiin killan haalarimerkin pohjaväriksi Pantone PMS 

332 ja brodeeraukseen kuparinvärinen metallilanka. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Lähettiin vuosijuhlaedustajia. 

KY:n 108. vuosijuhla; Emma Savela 

 

Kysytään raadista edustajia Eläinlääketieteen 

kandidaattiyhdistyksen 73. vuosijuhlaan. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Tosu, DL 20.2. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.51. 

 

 

 

 

 


