
Pöytäkirja 09/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 09/2019, 04.03.2019, klo 17.30

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 

 

Viola Schulman 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.33. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavin muutoksin: lisätään uusi kohta 8. Uudet 

toimihenkilöt. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aimi Kärnä ja Heini 

Vuorelma. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 



Postiin oli saapunut kutsu Conduksen 15. ja AMS:in 4. 

vuosijuhlille. 

 

Fredrika: Viime viikko meni erittäin kipeänä ja vieläkin 

tuntuu flunssaiselta. Viikonloppuna tuli edustettua KY:n 

vuosijuhlilla ja eilinen meni siitä palautuessa. Tänään 

taas arjessa kiinni. 

 

Matias: Viikko meni mukavasti ja Apoptoosissa oli 

hauskaa. Sain kuitenkin flunssan ja nyt missasin 

välikritiikin ja kokouksen :( toivottavasti jo tiistaina 

pääsen takaisin kouluun. 

 

Meeri: Juhlantäyteinen viikonloppu takana ja samoissa 

tunnelmissa jatketaan tälläkin viikolla. Kokoustetaan 

parhaillaan laitoksen LANDMARK30 -ryhmän kanssa liittyen 

maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman juhlavuoteen. 

Keskiviikoksi täytyy saada tuotettua uutta materiaalia 

välikritiikkiin ja viikonloppuna oottaakin AO-foorumi. 

 

Elina: Tampere järkytti ja ilostutti, varsin mukava 

viikonloppu siis! Viikon agendana olis tehdä paljon 

kouluhommia ja työstää jonkun verran fopastakin. 

Loppuviikosta myös FTMK-juttuja ja AO-foorumi. WAPPU 

TULEE, OLEN VALMIS!!! 

 

Aimi: Viime viikolla /Viikonloppuna tuli otettua hieman 

hermolomaa, joka oli tähän väliin kyllä hyvin 

tarpeellinen! ISOhaku on nyt päättynyt ja on vihdoin 

aika päästä pureutumaan omiin ISOhenkilöihin ja aloittaa 

yhteistyö heidän kanssaan! 

 

Julia: Taidesaarten jälkeen takaisin Kiotossa. Tänään 

pyöräilyä, kahvia ja skissailua.  

 

Anna P: Viime viikko meni intensiivisesti, mutta pääosin 

inspiroituneesti taiteilijatalon parissa valmistellen 

matskuja välikritiikkiin, johon en tänään päässyt 

viikonloppuna puhjenneen flunssan jälkitaudin ja rajun 

silmätulehduksen takia. Ärsyttää ihan penteleesti, mutta 

ei voi mitään, nyt sairastetaan. Iloa aiheutti aamuinen 

Fuksimajurin ilmoitus, jee Wappu19! <3 

 

Netta: Kiitos Tampereen arkkitehtikilta 49v! Oli 

hämmentävää ja hauskaa vujuilla Pirkanmaalla. Sain eilen 

pöpön jonka takia en päässyt välikrideen, tai tämän 



päivän kokoukseen, joten mieliala ei ole turhan 

korkealla.  

 

Maija: Muutto meni yllättävän hyvin! Ruuhkaa ei ollut 

paljoakaan ja kaikki selvisivät ehjinä, niin ihmiset 

kuin esineetkin. Turussa on myös ollut mukavaa. 

Väärinymmärrettyjen suunnittelu alkaa tällä viikolla ja 

Valkohaalareiden viimeiset asiat setvitään toivottavasti 

myös. Myös Kiltakahvit on täällä taas. Wappu tulee <333 

 

Linda: Tamarkin 49.vujuilla tuli käytyä viikonloppuna. 

Perjantai meni paperisponssihommissa, vielä uupuu 

muutama kymppi. On huomattavasti stressiä ja huolta 

tällä hetkellä... 

 

Kitty: Viikonloppu meni vujutunnelmissa. Näin ekaa 

kertaa vanhan Polin sisältä, tosi hieno paikka. 

Taiteilijatalon välikritiikin jälkeen tänään oli eka 

kokous Väärinymmärrettyjen sitseistä, jännää! 

 

Heini: Viikonloppuna vaan pakattu kamoja ja muutettu. 

Oikeastaan muuta ei ole kerenny miettimäänkään. 

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä. 

  

7. Talousasiat 

Esitys: hyväksyttiin uudet laskut. 

 

Kulukorvaukset:  

Isabella Rauh: 74,86€, KV-laulusaunan tarjoilut

 

8. Uudet toimihenkilöt 

Hyväksyttiin seuraavat henkilöt killan toimikuntiin: 

 

Hupikonniin: Linda Valkama 

 

Yrityssuhdeassistentteihin: Viola Schulman 

 

9. Sääntömuutokset 

Käytiin läpi killan sääntöihin kevätkokouksessa 

esitettävät muutokset.

 

10. Valokuva-arkisto 

Tiedoksi valokuva-arkistosta. 



 

Killan drivestä löytyy valokuva-arkisto -kansio, jonne 

kaikkien, joilla on kansioon oikeudet, toivotaan 

lisäävän kuvia vuoden aikana eri tapahtumista ja 

hetkistä. 

 

11. Kehityskysely ja kehityskeskustelut 

Keskusteltiin kehityskyselystä ja kehityskeskusteluiden 

järjestämisestä. 

 

Puheenjohtaja jakaa kyselyn hallituslaisille tämän 

viikon aikana. 

 

12. Vuosijuhlaedustajat 

Ei lähetetty vuosijuhlaedustajia. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

Hallituksen arkistovierailu to 7.3. klo 10.00 

Viikko aikaa ehdottaa hallitushärpäkettä  

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.19. 
 

 


