
Pöytäkirja 10/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 10/2019, 12.03.2019, klo 16.00  

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 Matias Murole 

Opintovastaava Heini Vuorelma 

Tilava Majava Julia Hermans 

Viestintävastaava Netta Siljander 

Yrityssuhdevastaava Linda Valkama 

 

Anna Halsas, poistui kohdassa 11.  
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:05. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

seuraavilla muutoksilla: lisättiin uusi kokouskohta 8 

Hallituskummin vierailu ja uusi kokouskohta 12: 

Hallitushärpäke. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Julia Hermans ja 

Netta Siljander. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 



Postiin oli tullut Koneinsinöörikillan hallituksen 

naamaläsy, kutsu 106. Hermannisitsille, Kultainen 

tomaatti 1/2019, Ruutiset 1/2019 ja kaksi 

Tekniikka&talous-lehteä. 

 

Fredrika: Aikaa on tullut kulutettua. AO-foorumi toimi 

siinä tehtävässä myös hyvin! Kehitin myös menun 

ELASA-sitseille (namskista vaan). Nyt vegeviikko 

innostaa ja oon hyvin epätavanomaisesti suunnitellut 

melkein koko viikon ruokailut. Tänään oli laitoksen 

johtoryhmän kokous ja kokouksen jälkeen jäärät! Huomenna 

dekaaninvaihto ja vuosikokouskutsu. Viikonloppuna 

tiedossa nukkumista ja siementen kylvöä.  

 

Meeri: Viikonlopun AO-foorumilla oli ihan superhauskaa! 

Muuten viime viikolla julkastiin VISTA 30-kilpailu ja 

edistettiin kesällä saapuvan ELASA:n järjestelyitä. 

Tänään kokoustettiin aamulla laitoksen johtoryhmän 

kanssa, huomenna päästään osallistumaan dekaanin 

vaihtotilaisuuteen, suunnittelemaan Vistan 30. 

juhlavuotta ja miettimään kiltanauhan pukemistyyliä. 

Lisäks torstaina mennään kasailemaan IE’18 kanssa 

ENG-sitseille. Paljon kaikkee mielenkiintosta siis 

luvassa! 

 

Linda: Taiteilijatalo näyttää jo ihan hyvältä ja 

kiltahommia tullut tehtyä aikas paljon. Paaaljon 

tekemistä tiedossa tälle viikolle.  

 

Aimi: Viikko on käynnistynyt hyvin koulutöiden merkeissä 

ja viikonloppuna tuli jokseenkin levättyä! ISOt on nyt 

valittu ja kohta päästään myös ITMKn kanssa kouluttamaan 

niitä! Jee! 

 

Anna S.: Killalla on nyt toimiva Mobilepay!!! Kiirettä 

pitää kouluhommien kanssa… 

 

Elina: Sain kesätöitä ja ostin lentoliput Prahaan, olen 

varsin iloinen! Koko laskiainen oli kans super, hyvii 

hetkii. Kiva päästä järkkäämään fuksijäynää, tulee 

varmasti siistiä. Taiteilijatalo vähän stressaa, mut 

kaikista kouluhommista ollaan ennenkin selvitty niin 

eiköhän tääkin tästä. 

 

Matias: Viikko meni taas vauhdilla, AO-foorumista jäi 

käteen paljon ajateltavaa. Porin museokilpailu pitää 



kiireisenä tän viikon, mutta onneks kesäloma jo 

häämöttää muutaman viikon päässä! Kaikki koulutyöthän on 

tietysti aivan vaiheessa, mut niitä on aikaa tehdä 2 

viikkoa vielä sitten kisan jälkeen. Oon myös helpottunut 

että saatiin “vaivattomasti” riittävä määrä maisteri- ja 

kv-isoja! Kiitos vielä rekryn hoitamisesta 

ISOneuvokselle! 

 

Anna P.: Viime viikolla saavutin aavistuksen aiempaa 

paremman terveydentilan, mutten juuri muuta, eli töitä 

riittää. Tämän viikon tavoitteena on välttää panikointi 

ja puskea taiteilijataloa niin paljon eteenpäin kuin 

mahdollista, ettei ensi viikolla häämötä Mordor. Tänään 

kokouksen jälkeen jäärätapaaminen ja lauantaina 

fuksijäynä, muuten viikko tiiviisti koulutöiden 

tekemistä. Onneksi aurinko paistaa! Myös vegeviikko 

hymyilyttää, vaikkei omiin ruokailutottumuksiini 

vaikutakaan. 

 

Netta: Aikaa on vähän ja tekemistä paljon. Järkkäys sitä 

ja puuhaus tätä. Väsyttää.  

 

Maija: Viime viikolla eteni uuden kämpän sisustaminen <3 

AO-foorumissakin käväsin, lisäksi seuraavat sitsit 

alkavat taas lähestyä. Tällä viikolla on mm. 

kokoustamista Inkubion IE:n kanssa, IE-kasailua ja 

vegaaniviikko joka on lähtenyt hyvin käyntiin! 

 

Kitty: Laskiainen vei mennessään, oli hyvii hetkii! 

Viime viikko oli laskiaisesta huolimatta yllättävän 

produktiivinen, vaikka koulutyöt vielä laahaavatkin 

perässä. Sunnuntaina suunniteltiin lisäksi keväälle 

mystistä IE-tapahtumaa, jännää… Tänä viikonloppuna 

lisäksi kasailua IE:n kanssa Fuusiossa! 

 

Heini: Viikko mennyt super nopeasti. Perjantai meni 

tapaamisessa (Focus Group: Game Changer competences), 

jossa keskusteltiin Aalto yliopiston opiskelijoiden 

pätevyyksistä ja millaista opetuksen tulee olla jotta 

opiskelijat olisivat päteviä työelämään.  

 

Julia: Konnichiwa! Kiva olla takaisin Suomessa. Alkava 

viikko täynnä puuhaa koulussa ja killassa. Kasvien 

mullatkin pitäisi keretä vaihtamaan. Ihanaa kun kevät on 

tulossa!  

 



Anna H.: Hei taas! Hyvää kuuluu, töissä duunia mm. 

tutorkoulutusten järkkäilyn kanssa. Kotini ulkopuolella 

remontoidaan ja yritän väistellä ikkunasta kurkkivia 

työmiehiä. Huomenna Kiasmaan!  

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä. 

 

7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

AYY: 50€, Masterchef Arkkitehtikillan tilavuokra 

AYY: 480€, KIIMAn tilavuokra 

Finago oy: 23,56€, Procountorin kuukausimaksu 

Svea perintä Oy: 70,82€ Procountorin joulukuun 

kuukausimaksun perintä 

 

Hyväksyttiin takautuvasti 

VR: 510€, AO-päivien junamatkat 

VR: 612€, AO-päivien junamatkat 

 

Kulukorvaukset: 

Meeri Pitkänen: 60€, Kevätpäiväntasaus edustus 

Meeri Pitkänen: 60€, Apoptoosi edustus 

Fredrika Hallenberg: 60€, KY108 edustus 

Kitty Zheng, 60€, M0 edustus 

Kitty Zheng: 60€ Fuusio72 edustus 

Aino Hukkanen: 7,68€, kiltakahvien tarjoilut 

Aapo Niinikoski: 6,98€, kiltakahvien tarjoilut 

Hilda Uusitalo: 13,99€, EASA-kiltapäiväkerhon tarjoilut 

 

8. Hallituskummi Anna Halsas vierailee kokouksessa 

AYY:n hallituskummi Anna Halsas vieraili kokouksessa 

kertomassa toimiston kuulumisista, uusista 

rekrytoinneista, kiinteistöuutisista, tapahtumista ja 

Kestävämpi toimisto -projektista. 

 

9. Wappulehti Äpyn myyjädiilit 

Äpyn edustajat Jaakko Viertiö ja Veeti Paju vierailivat 

kokouksessa esittelemässä hallitukselle Wappulehti Äpyn 

tämän vuoden myyjä- ja yhdistysdiilejä. 

 

 

 

 



10. Projektirahan myöntäminen 

Käsiteltiin hallitukselle saapunut projektirahahakemus 

laskiaisajokkia koskien ja päätettiin tukea projektia 

toteutuneiden kustannusten mukaisesti 70,37€.  

 

11. Ilmastolakko 

Keskusteltiin perjantaina 15.3. ja 5.4. järjestettävistä 

Otaniemen Ilmastolakoista ja Hiiletön Otaniemi 

-adressista sekä mietittiin Arkkitehtikillan 

osallisuutta niihin. Päätettiin tukea Otaniemen 

Ilmastolakkoa jakamalla tapahtumaa kiltalaisille ja 

keskustella Hiiletön Otaniemi-adressista lisää, kun 

hallitus on ehtinyt tutustua siihen tarkemmin. 

 

Pidettiin kokoustauko klo 17:27 - 17:30. 

 

12. Hallitushärpäke 

Käytiin läpi ja äänestettiin kootuista 

hallitushärpäke-ehdotuksista. Musta takki 

selkäkuvioinnilla voitti äänestyksen. Sovittiin, että 

hallituksen jäsenet voivat ehdottaa selkäkuviointia ensi 

viikon maanantaihin 18.3. asti.  

 

13. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetetiin vuosijuhlaedustajia.  

AMS: Meeri Pitkänen ja Fredrika Hallenberg. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Alustavan tapahtumakalenterin käyttö 

Valtausseminaari 26.4. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:06. 


