
Pöytäkirja 07/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 07/2019, 18.02.2019, 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 

 

AYY:n hallituskummi Anna Halsas, poistui kohdassa 9. 
Fuksiamiraali Suiluij Julius Hästesko 

Rahastonhoitaja 2018 Sofia Juntunen, saapui kohdassa 9, 
poistui kohdassa 14.  

Päätoimittaja Maria Karjalainen 

Emmy Hömppi, poistui kohdassa 10. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:24. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin kokouskohta 13 ja hyväksyttiin muokattu 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maija Moberg ja Kitty 

Zheng. 

 



5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut ystävänpäiväkortti Athenelta, kutsu 

Fyysikkokillan 72. vuosijuhlille ja TF:n 147. 

vuosijuhlille ja Tekniikka&talous-lehti. 

 

Fredrika: Kiitos kämppäkierroksesta, oli hauskaa, 

rauhallista ja mukavaa. Tällä viikolla teen juoksevia 

hommia ja yritän keksiä elämälleni suuntaa. Torstaina 

siirryn pienelle omalle lomalle ja Ouluun, palaan 

tiistaina asiaan.  

 

Aimi: Viikko meni pitkälti reissatessa! Tuli käytyä 

Tampereella ja kierreltyä kämppäkierroksen muodossa 

ympäri pk-seutua. Tuli myös käynnistettyä ISO-haku! 

Toivottavasti tulisi paljon innokkaita hakijoita. 

 

Maija: Käytin enemmän aikaa perheen kanssa ja hyväksi ja 

siitä tuli hyvä mieli. Kämppäkierroksellakin oli 

hauskaa! 

 

Meeri: Kiitos kaikille huikeesta kämppäkierroksesta, oli 

ihan todella hauskaa! Tällä viikolla viimeistellään 

vuosikokousmatskuja ja muuta hauskaa. Tänään meen myös 

teatteriin. 

 

Matias: Viikko meni aika mukavasti. Koulutyöt ottaa taas 

jotain selkeää suuntaa, mikä on hyvä. Lisäksi 

kämppäkierros ja muut viikonlopun aktiviteetit oli 

huikeita. Kiitos kaikille kierroksesta! Yllätin itseni 

olemalla tehokas kämppäkierrosta seuraavana aamuna jo 

klo 07.30. Kiireinen maanantai sisältää kaksi kokousta, 

sekä kritiikin. Alkava viikko näyttää siltä, että on 

aikaa keskittyä kouluun ja kotona olemiseen. Jee. Tulin 

kipeeksi, buu.  

 

Anna P: Kiitos kaikille kämppäkierroksesta! Olin koko 

viime viikon ja olen edelleen kipeenä, mikä on 

luonnollisesti hauskaa koulujuttujen ja muiden 

velvollisuuksien painaessa päälle joka suunnasta. 

Tulostin alkuvuoden pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja 

päin sitä itseään ja meinasin varastaa AS:n postit. 

Antakaa mun levätä. 

 



Netta: HUH kiitos kaikille kämppäkierroksesta <3 sain 

kotimatkalla taksikuskilta (nimeltään Kari) insidetietoa 

otaniemen taksiskenestä, aion käyttää tietojani pelkkään 

hyvään. Tästä tulee tiukka viikko kahden kritiikin 

kanssa, mutta otan haasteet vastaan mielelläni. 

Haasteita päin!  

 

Elina: Samaa vanhaa eli kouluhommia ja sitä kivaa 

työhakemushärdelliä. Pari kokoustakin tuli istuttua ja 

oon hoitanut Arkkitehdiksi -somekampanjan asioita. 

Kämppäkierros oli kiva! Toiveena olisi kunnon yöunet. 

 

Heini: Viikonloppuna oli paljon kivoja juttuja, 

esimerkiksi kämppäkierros! Nyt tuntuu olevan tosi paljon 

kouluhommia mitä pitäisi tehdä, huhhuh! 

 

Julia: Viime viikko oli kiireinen, ja ympäriinsä 

vipeltäessä tuli liukasteltua jäisillä teillä. Viikon 

treeneinä toimi hyvin Majalla puuhaileminen sekä 13km 

kävelyä kämppäkierroksella. Tällä viikolla suurin fokus 

koulutehtäviin. Lauantaina pulkkailemaan! 

 

Anna S: Super kiireistä vaihteeksi. Viikonloppuna oli 

silti kivaa. Kävin Lahes mummin kahdeksankymppisillä ja 

sunnuntaina mahtava kämppäkierros, kiitos kaikille! 

 

Linda: Oli hauskaa nähdä hallituslaisten kämpät! Tuleva 

viikko vähän jänskättää, liikaa hommaa tiedossa. 

 

Kitty: Kämppäkierroksella oli kivaa! Mielenkiintoista 

nähdä, miten muut asuvat. Tälle viikolle tuli yllättäen 

paljon puuhasteltavaa, vähän kaduttaa, että laiskottelin 

viime viikolla. Pianonsoitto on lähtenyt taas käyntiin, 

mikä on ollut mukavaa. 

 

Anna H: Kuuluu superhyvää! Viimein aikaa tehdä töitä ja 

edistää asioita. Kaadoin Cokista (omalle, en työ-) 

läppärille, ähh… Vakuutusasioiden selvittelyä. Haasteita 

päin! 

 

Julius: Hei! Fuksijuttuja, hö hö.. Viime viikolla 

puuhailtiin ARTSin kanssa tutorointiuudistusta, josta 

tulin kertomaan kokoukseen. Ihan kivasti menee.  

 

Emmy: Kävin tänään Smökissä tutkimassa paikkoja KIIMAa 

varten, koristelutiimi odottaa bileitä innolla! 



  

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Anna Halsas killan jäseneksi jäsenmaksun 

perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

Teekkarispeksi ry: 450€, Teekkarispeksin liput 

AYY: 50€, Otaranta Clubroomin vuokra, Käpysitsit 

Happy Beavers oy: 230€, Wähiksen kaadon paljun vuokra 

Fyysikkokilta ry: 140,48€, FKAK-Kaukkareiden tilavuokran 

tasaus 

 

Kulukorvaukset: 

Niko Santanen: 27€, Raadinwaihdon osallistuminen 

Fredrika Hallenberg: 12,58€, Budjettiriihen tarjoilut 

Sofia Juntunen: 102,83€, Viiniä&skissailua-illan 

tarjoilut ja tarvikkeet 

 

8. Hallituskummin vierailu 

Hallituskummi Anna Halsas vieraili kokouksessa 

kertomassa kuulumisia ja esittelemässä AYY:n hallitusta, 

muodostettuja Jaostoja, Aallon strategiauudistusta ja 

Yhteisörakenteiden kehittämisprojektia. 

 

9. Tutorointiuudistus 

Fuksiamiraali Suiluij Julius Hästesko vieraili 

kokouksessa esittelemässä kaavailtua 

tuutorointiuudistusta ja ARTSin kanssa muodostettavaa 

sopimusta pääainetutoreiden minimimääristä ja 

kandituutoreille jatkossa maksettavien palkkioiden 

ohjaamisesta killan kautta ISO- ja fuksitoimintaan. 

 

10. Laitossopimus 

Käytiin läpi uusi Laitossopimus 2019. 

 

Pidettiin kokoustauko klo 18:43-18:50. 

 

11. Tilinpäätös 

Käytiin läpi vuoden 2018 pääkirja vuoden 2018 

rahastonhoitajan Sofia Juntusen johdolla ja hyväksyttiin 

tilinpäätös esiteltäväksi vuosikokouksessa. 

 

 



12. Vuosikokouksen koolle kutsuminen 

Kutsuttiin uudella päivämäärällä 27.3. koolle killan 

vuosikokous, jossa päätetään sääntömääräisesti 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä, 

vastuuvapauden myöntämisestä sekä esitetään vuoden 2018 

toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

13. Hallituksen tervehdysviesti  

Käytiin läpi ja lähetettiin hallituksen tervehdysviesti 

laitoksen pääaineiden opiskelijoille. 

 

14. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia. 

TF-Årfest: Matias  

Fuusio72: Maija ja Kitty  

 

15. Muut esille tulevat asiat 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:41. 


