
Pöytäkirja 08/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 08/2019, 28.02.2019, klo 18.30

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Fredrika Hallenberg 

Yhteisövastaava Meeri Pitkänen, toimi puheenjohtajana 
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, saapui kohdassa 5 
Tilava Majava Julia Hermans 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

Tuomas Orava 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:30. 

 

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 Elina Loisa ja Matias 

Murole. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut AO-lehden painos, Arkkitehtiuutiset, 

kaksi tekniikka&talous-lehteä, kaksi Aino-lehteä ja 

Tekijä-lehti 2/2019 



 

Fredrika: Kuumetta ja sairastelua ja hajamielisyyttä. 

Oon hoitanut lähinnä juoksevia asioita ja pikkuhommia 

(lähetellyt sähköposteja ja katsellut kalenteria), 

lähetin muun muassa veivimailin, kiitos Annalle 

käännösavusta! Oulu oli hempeä ja hyvin talvinen, kotiin 

palatessa etupihalla odotti lumikellojen ensiversoja. 

Tulevana viikonloppuna odottaisi KY:n vujut ja ajattelin 

siihen asti koomailla himassa, jotta paranisin.  

 

Aimi: Tämä ja viime viikko ovat tuntuneet todella 

pitkiltä sen vuoksi, että olen tehnyt paljon juttuja. 

Kouluhommiin on mennyt suurin osa ajasta, minkä lisäksi 

tiistaina tuli pidettyä vähän yhteiskivaa ITMK, FTMK ja 

KVTMK voimin. Olen myös lueskellut ISO hakemuksia ja 

viikonloppuna kävin Sportsclubbenin kanssa pulkkamäessä! 

 

Anna S: Jes, vihdoin pääsen makselemaan killan laskuja 

ja tunnukset Procountoriinkin toimivat. Nyt alkaa hullu 

opettelu. Alkuviikosta tein laskutusmaratonin koskien 2. 

Vsk ekskusponsseja. Eilen oli rahismiitti ja opin 

kaikenlaista uutta. Lisäksi meillä on nyt kaksi uutta 

pallomeren vuokrausta!!! Ensi viikolla aion mennä ekaan 

työhaastatteluun, jännää… Lisäksi kauhistuttaa TamArkin 

vujut…  

 

Elina: Touhukas viikko! Ollaan aloitettu kolme viikkoa 

kestävä arkkitehdiksi-somekampanja. Aloitin myös 

fuksioppaan graafisen ilmeen ja sisällön suunnittelun. 

Lisäksi oon kokoustanut FTMK:n sekä ARTSin 

vastuututoreiden kanssa kevään ja syksyn kuvioista. 

Hauskoja juttuja on ollut Taidehallin baletticroquis ja 

FTMK:n kanssa kasailu viikonloppuna Kondensaatiossa. 

Innolla odotan viikonlopun vujuilua Tampereella! Sain 

myös kutsun työhaastatteluun, huijui. 

 

Anna P: Hommia hommia. Koulujuttujen lisäksi alkuviikko 

meni maanantaina fuksien laulukoesaunassa ja tiistaina 

ITMK-FTMK-KVTMK-pöhinässä, sekä pieniä ja vähän isompia 

juoksevia asioita hoitaessa. Outoa kokoustaa näin 

myöhään viikolla, mut onneksi huomenna on jo perjantai!!  

 

Matias: Viikko on mennyt vauhdilla. Mahdollisuus skipata 

taidejakso kiinnostaa. Se tarkottas käytännös kesäloman 

alkua maaliskuun lopussa. Luulin että kouluhommat 

vähenee nyt, mutta tajusin unohtaneeni kokonaan yhden 



kurssin.. Kvtmk Ftmk Itmk rastikiertely + hengailu oli 

mukavaa ja informatiivista. Viikonloppuna vujuille, jee! 

 

Maija: Jeejee oon taas ollu kipeenä. Mutta viime 

viikolla kokoustettiin parikin kertaa 

Valkohaalarisitsejä varten, jotka nyt ovatkin käsillä 

(kirjoitan kuulumisia Rantsun sohvalta). Meiän 

hupikonnat on kyllä parhaita :) Maanantaina oli fuksien 

laulukoesauna ja sielläkin oli kiva järjestää pitkästä 

aikaa ISOiluun liittyvää tapahtumaa. Loppuviikosta on 

vielä edessä muutto ja yhdet rippijuhlat. 

 

Meeri: Alkuviikosta viimeisteltiin Vistan 

vuosikokousmatskut ja toimitin ne 

toiminnantarkastajille. Äsken saatiin myös MAIK:in 

vuosikokous pakettiin eli enää kilta jäljellä tästä 

rumbasta. Tiistaina tavattiin dekaanin lounaalla Annaa 

viimeistä kertaa, ens kuussa onkin jo uusi dekaani 

paikalla. Huomenna meen häihin ja lauantaina vujuille 

eli juhlan täyteinen viikonloppu tulossa, ihanaa! 

 

Heini: Mistä näitä kokouksia tulee? Kiirettä on pitänyt, 

on oltu dekaanin lounaalla, koulutusryhmän kokouksessa 

ja tavattu Vistan kanssa. 

Kohta pitäisi vielä muuttaa, jahuu!  

 

Netta: Uuh miten tohinan täyteinen viikko! Maanantaina 

laulatettiin ihania fuxeja laulukoesaunassa, tiistaina 

kokoustettiin ihanan ysvin ja ihanan rahiksen kanssa 

työpaikkailmoitusten maksulliseksi muuttamisesta, tänään 

julkaistaan jo kauan odotettu tiedotuskanava ja 

viikonloppuna kutsuu Tampereen arkkitehtikillan vujut, 

ai että!  

 

Kitty: Eilen saatiin valkohaalarisitsit pakettiin, 

valtava kiitos kaikille osallistuneille ja järkänneille! 

Vähän väsyttää, mutta huomenna olen lähdössä Tietokillan 

vujuille edustamaan ekaa kertaa, jännittää miten 

tilaisuus tulee menemään. Maaliskuun kiltakahvit ovat 

myös tulossa piakkoin, stay tuned! Viime viikonloppuna 

jatkui ikuinen kodin parannusprojekti ja sain työpöytäni 

iloksi uuden kasvin ja lipastoja. 

 

Julia: Terkkuja Japanista! Olen nähnyt upeita 

temppeleitä ja puutarhoja, ja huomenna matka jatkuu 



taidesaarille. Kiltiskysely on edelleen avoinna! Japani 

on hyvin järjestelmällinen, olisipa kiltiskin. 

 

Linda: Tapasimme assareiden kanssa maanantaina, todella 

hieno ja innokas porukka kasassa. Paperisponsseja ja 

foundation-juttuja säädetty tämä viikko. 

Valkohaalarisitseillä oli hauskaa! Tamarkin vujut 

jännittää... 

 

6. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä jäsenmaksujen 

perusteella.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

AYY: 227€, Jämerän jälki 

AYY: 8€, autopaikka 

 

Prodeko: 232,50€, Rantasaunan ja Smökin vuokra, 

valkohaalarisitsien vuokra 

 

Kulukorvaukset: 

Aimi Kärnä, 60€ Maanmittarikillan vuosijuhlat 

Matias Murole, 112€ TF ja Inkubio vuosijuhlat 

Elina Loisa, 43,40€ Laulukoesaunan tarjoilut 

 

8. Periaatepaperin rakenne ja arvo-workshop 

Keskusteltiin periaatepaperin laatimisesta ja 

Arvo-workshopin rakenteen suunnittelusta. Sovittiin 

workshopin päivämääräksi 8.4., mitä ennen suunnitellaan 

workshopin tarkka rakenne pienemmässä ryhmässä.  

  

9. Sisäinen ja ulkoinen viestintä 

Keskusteltiin killan ja hallituksen sisäisestä ja 

ulkoisesta viestinnästä ja sen kehitysmahdollisuuksista. 

Viestintävastaava esitteli uuden “Arkkitehtikillan 

Tiedotuskanava” -Telegram-ryhmän. 

  

10. Työilmoitusten maksullisuus 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin lopullinen suunnitelma 

työilmoitusten muuttamisesta maksullisiksi. Päätettiin, 

että 4.3. alkavan, 2019 vuoden loppuun asti jatkuvan 



pilottijakson aikana työilmoitusten hinta on 

50€/ilmoitus.  

 

11. Hallitushärpäke 

Päätettiin, että vaihtoehtoja hallitushärpäkkeelle voi 

ideoida luotuun drivekansioon maanantaihin 11.3. 

mennessä, minkä jälkeen niistä kootaan esitys seuraavaan 

kokoukseen.  

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia. 

106. Hermanninsitsi: Meeri Pitkänen, Heini Vuorelma 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:26. 


