
Pöytäkirja 06/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 06/2019, 11.02.2019, klo 16.45 

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, saapui kohdassa 5. 
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 17:47. 

 

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 Anna Suominen ja 

Meeri Pitkänen.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Tekniikka&talous, Arkkitehtiuutiset, 

Teknologföreningenin hallituksen naamaläsy, 

ystävänpäiväkortit PT:ltä ja Inkubiolta ja kutsut 104. 

Cuba Nightiin ja 118. Kevätpäiväntasaukseen. 

 



Fredrika: Viime aikoina on päänvaivaa tuottanut budjetti 

ja budjetoiminen, järjestösuhteet ja selkeyden puutos. 

Äsken söin hyvin namnam ja viikonloppuna tein itelleni 

hienon excelin kesän viljelykaudesta (ai miten niin 

samat jutut joka viikko). 

 

Aimi: Viime viikolla alkoi taidejakson jäljiltä “oikea 

arki” koulussa. Uus jakso vaikuttaa mukavalta mutta 

työläältä! Toivottavasti jää aikaa myös 

ISOneuvosjutuille! Myös ISO-rekry tuli järjestettyä 

päivällä! 

 

Matias: Viikko meni ja meno oli meno. JäJä pelotti 

syystä. Olin tosin unohtanut pelätä ennen kaikkea sen 

loppumista. Alkavalle viikolle toivoisin vähän enemmän 

koulua ja vähemmän juhlimista. Keskiviikkona on eka 

välikritiikki mikä vähän kuumottelee koska oon 

hädintuskin alottanut projektin. Viikonloppu oli hyvä ja 

rentouttava; saunomista, syömistä ja oleilua anoppilassa 

+ muualla sukulaisilla. Erittäin rentouttava siis. Ja 

paljon unta. Rapsuttelin koiraa. 

 

Elina: Melko kiireinen viikko. Koko taiteilijatalo meni 

perjantaina uusiks, joten ekaa kertaa tän vuoden 

puolella piti pyhittää viikonloppu kouluhommille. 

Kerkesin tosin käymään myös ratsastamassa, mikä on aina 

kivaa. 

 

Maija: Olin kipeenä. Olen edelleen vähän kipeenä. Saa 

nähdä mitä tästä tulee. 

 

Netta: Tänään toteutui pitkäaikainen ♡vaaleanpunaisen ♡ 
viikkotiedotteen haave, kun kerrankin oli aikaa 

nikkaroida. Muilla osa-alueilla ei mene ihan yhtä 

vahvasti, mutta uusi viikko saa silti tulla, olen 

valmis.  

 

Meeri: Aikamoinen viime viikko! Tällä viikolla vähän 

vähemmän vapaata ja enemmän tehtävää. Keskiviikkona 

välikritiikki ja aika paljon Vista-asioita täytyy saada 

eteenpäin. MAIK-rissen tapahtuma on julki ja ilmo alkaa 

huomenna! 

 

Anna S: Jäjästä selvitty vihdoin… Nyt luvassa hullu kiri 

taiteilijatalon kanssa. Torstaina myin myös useamman 

laulukirjan ja jopa yksi nimeltämainitsematon 



hallituslainen taisi sellaisen hankkia ensimmäistä 

kertaa elämässään. 

 

Anna P: Viime viikon teema tuntui olevan turhat, 

aikaavievät jutut (toim. huom. Jyväskylä) joiden 

johdosta pesti- ja koulujutuille ei jäänyt niin paljon 

aikaa kuin olisin toivonut. Pari seuraavaa päivää on 

aika mordor ISOsitsien, taiteilijatalon välikriden ja 

flunssan kanssa. Viikonloppuna kävin parikin kertaa 

elokuvissa, The Favourite oli kaiken odottamisen 

arvoinen!  

 

Linda: Saan tänään sängyn <3 Parasta, mitä on tapahtunut 

pitkiin aikoihin. 

 

Kitty: Hoitokisu tuhosi sängyn kulman, byhyy! Muuten 

viikko on mennyt rattoisasti. Viikonloppuna mentiin 

lumikenkäilemään loskasäähän, en suosittele. 

 

Heini: Jäjäjättijälkensä. Motivaatio kouluun on edelleen 

kadoksissa. Onnistumisen hetkiä koin viikonloppuna kun 

sain viimein kudottua pipon joka mahtuu päähän! 

 

Julia: Perustettiin K-siivelle oma tg-ryhmä, jonka 

kanssa suunnitellaan miten yhteiset tilat (käytävä, 

keittiö, terassi) saadaan paremmin käyttöön. Acren 

kanssa kokous perjantaina, peukut pystyyn että saadaan 

varasto <3  

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Entropy ry: 150€, Wähiksen tekniikka 

AYY: 300€, fuksien laulukoesaunan tilavuokra 

 

Kulukorvaukset: 

Anna Mäkelä: 148,01€, hallituswaihdon tarjoilut 

 

8. Laitossopimuksen läpikäynti 

Päätettiin, että hallituksen jäsenet lukevat 

Laitossopimuksen itsenäisesti ja siirrettiin keskustelu 

ensi kokoukseen. 



 

9. Vakiokokousaika 

Sovittiin uudeksi vakiokousajaksi tiistai klo 16. 

Viikolla 10 kokous maanantaina 4.3. klo 17.30. 

 

10. Kokousaika 25.2. 

Päätettiin viikon 9 kokousajaksi torstai 28.2. klo 18. 

 

11. Vastaus ilmastoveiviin 

Keskusteltiin, miten kilta vastaa 

Bioinformaatioteknologian killan asettamaan 

Ilmastoveivi-haasteeseen. 

 

Päätettiin, että koko Arkkitehtikillan hallitus syö 

vegaanisesti viikon ajan viikolla 11 ja haastaa muiden 

kiltojen hallitukset kasvissyöjiksi viikon ajaksi. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

74. Kuumahiontaan ei lähetetä edustajia. 

118. Kevätpäiväntasaus: Meeri ja Aimi. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Viesti sähköpostilistoille 

Kämppäkierros 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.49. 
 


