
Pöytäkirja 13/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 13/2019, 26.3.2019, 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, poistui kokoustauolla 
Fuksikapteeni 2019-2020 Elina Loisa 

ISOneuvos 2019-2020 Aimi Kärnä, poistui kokoustauolla 
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 16:00. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin uudet kokouskohdat 12 ja 13 ja hyväksyttiin 

muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Pitkänen ja 

Linda Valkama. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Geometres 1/2019, ArchiMAD 1/2019, 

Modulen 1/2019, Two shades of Kvantti-lehti, Tekniikka 

ja talous-lehti, Maanmittarikillan, Tietokillan ja Oulun 



Arkkitehtikillan hallitusten naamaläsyt, sekä kutsu 

AYY:n 9. vuosijuhlille. 

 

Fredrika: Olipa Oulun AO-päivät. Pidin puheen sitseillä 

ja oli hyvää verkostoitumista ja kiva päästä paremmin 

jubaamaan myös fuksien kanssa. Tänään käytiin 

keskustelemassa Teekkarijaoston kanssa fuksin 

lakkiasiasta ja eilen oli Neuvoston kokous, jossa ei 

käsitelty yhtään mitään tärkeää. Eilen kävin myös 

lounaalla mentorin kanssa, oli hauskaa! Siemenet itää, 

jeee.  

 

Matias: Viimeistä kouluviikkoa viedään. Sitten alkaa 

koulusta kesäloma ja Japani kutsuu. Varmaan jotain 

koulutöitä kyllä jää myös keväälle, mutta en oo ottanut 

niistä liikaa stressiä. Maanantaina oli ensimmäinen kv- 

ja maisteri-isojen kanssa järkätty hengailu/kokous. 

Taiteilijatalon loppurutistuksen tekeminen on sekä 

hauskaa että raskasta. 

 

Meeri: Tää viikko menee deadlinesumussa. Täytynee 

käyttää kaikkien öiden tunnitkin kouluhommiin, jos 

haluun olla yhtään tyytyväinen palautuksiin. Lisäks 

tuntuu et koulun henkilökunta on nyt löytäny mun 

sähköpostin, koska sieltä tippuu yllätäviä ja kiireisiä 

pyyntöjä päivittäin, vaikka mul on samojen opettajien 

deadlinejakin tällä viikolla. Myös Vistan tahlo on vielä 

työn alla. Onneks löysin hyvän biisin tähän viikkoon ja 

viikonlopun saa viettää rakkaiden ystävien kaa! Tänää 

kokoustettin myös HvTMK:n kanssa Walpurin kierroksesta. 

 

Aimi: Viime viikolla tuli edustettua kiltaa 118. 

Kevätpäiväntasauksessa ja olin ihan super hauskaa 

ekoilla vujuilla, jee! Kiimasta myös selvittiin! Tällä 

viikolla järjestetään ITMK-koulutukset kaikille 

tuleville kandi-ISOille, en malta oottaa! Eilen 

pidettiin myös KV-Isojen kanssa ensimmäinen tapaaminen. 

Koulu etenee omaa tahtia ja toivottavasti kaikki työt 

tulis tehtyä ajallaan :) 

 

Elina: Viime viikon kouluhässäkkää piristi FTMK:n 

kokous. Viikonlopun AO-päivät vaihtuikin kouluhommiin ja 

Lahti-reissuun. Harmittaa, mut sentään pääsin 

laskettelemaan. Taiteilijatalo alkaa olemaan 

loppusuoralla, jostain pitäis vielä repiä vähän 

motivaatiota tähän viikkoon. Odotan innolla perjantain 



kipparikoulutusta ja viikonlopun MAIK-risteilyä. 

 

Heini: Houkutus, viettelys ja kiusaus on ollut suuri 

viikon ajan tehdä muita hommia kuin koulua. Ja seuraava 

viikko tulee olemaan aikamoista grillausta iltanuotiolla 

koulutöiden osalta. Eilen olin työpajalla, jossa 

ideoitiin toimivia käyttöliittymiä, jotka tukisi 

opiskelijoiden tarpeita opiskeluissa sekä opiskeltiin 

oppimisanalyytiikan mahdollisuuksia. Oli tosi 

mielenkiintoinen setti ja innolla odotan jos jotkin 

ideoista ja ehdotuksista meni läpi!  

 

Anna S: HULLU viikko takana… Helpottaisko kohta? 

Tärkeimmiks uutisiks tiivistäisin että mä sain töitä!!! 

En ole ihan ajan tasalla pestiin liittyvissä tehtävissä, 

mutta lupaan skarpata tällä viikolla. MAIK-risse 

häämöttää jo kultaisessa auringonlaskussa. 

 

Maija: Viime viikolla oli paljon hauskoja juttuja ja 

velvollisuudet vähän jäi. Edelleen aika hankala 

keskittyä mihinkään muuhun kuin kämpän sisustamiseen. 

Tällä viikolla hupikonnakokousta ja mahdollisesti 

muitakin pestiin liittyviä kokouksia. MAIK-risse täältä 

tullaan! 

 

Kitty: Yhyy dedikset milloin loputte :( Kiirettä on myös 

pukannut oman pestin kannalta, ensi viikolla on 

Väärinymmättettyjen sitsit ja huhtikuun tapahtumia pitää 

suunnitella. Silti meen risteilemään viikonloppuna, jee! 

 

Anna P: Itkuhan tässä kohta tulee. Aion juoda sata 

litraa viiniä kun kaikki palautukset on hoidettu ja 

maailma ei näytä enää huonolta renderöinniltä.  

 

Linda: Ihanaa! Kevät tulee. 

 

Julia: Kiltis räjähti, huppps! Ekat kiltistalkoot ohi, 

toiset tällä viikolla. Ideoimme HvTMK:n kanssa Walpurin 

kierrosta, huikeeta settiä tulossa. Luottavaisin mielin 

MAIK-risseä kohti! 

 

Netta: Kiire! Hätä! Taiteilijatalo! Palautus!  

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 



7. Talousasiat 

Hyväksyttiin uudet laskut. 

 

OP vakuutus: 32,09€, peräkärryn vakuutus 

OP vakuutus: 215,90€, kasko-vakuutus 

 

 

8. Sektorikohtaiset kuulumiset 

Käytiin läpi sektorien alkuvuoden kuulumiset. 

 

Puheenjohtaja: 

- Alkuvuosi on kulunut hallinnollisissa hommissa, 

asioita ylläpitäessä ja johtoryhmän kanssa 

kaveeratessa, minkä lisäksi puhenjohtaja on tehnyt 

Hallituskyselyn 

- TAHLOn kanssa on hieman säätöä, sillä 

tilinpäätöstä ei hyväksytä Vuosikokouksessa 

- Lisäksi A-siivessä järjestettävän ARK68 

Valtausseminaarin järkkäilyä 

 

Yhteisövastaava: 

- Wappumestareiden alkuvuoteen on kuulunut Wapunajan 

aikataulun ja tapahtumien suunnittelua. 

Kiltikselle tullaan tekemään Wapunajan 

tapahtumista juliste. Lisäksi mestarit ovat 

kartoittaneet mahdollista Wappulauttaa ja muita 

vaihtoehtoja kuljetuksesta Espan Wappuboolille.  

- Kulttuurisektorin alkuvuosi on kulunut 

aktiivisesti tapahtumia suunnitellen. Vuoden 

suurin panostus on syksyllä järjestettävä Pietarin 

ekskursio. 

- Liikuntasektorin alkuvuosi on ollut aktiivinen ja 

tapahtumissa on ollut hyvin osallistujia. 

Loppukevääksi on suunnitelmissa mm. uintireissu, 

keilailua ja seinäkiipeilyä. Myös kesäksi aiotaan 

suunnitella matalan kynnyksen kuntoiluohjelma. 

- Hyvinvointisektorilla kevään suurin työpanos on 

ollut hallituksen Jääräkummi-hankkeessa. Lisäksi 

sektori on mukana tekemässä Suunnittelijaksi 

kasvamassa-kurssia sekä hyvinvointiseminaaria.  

- Killan vastaperustettu alumniyhdistys aloittelee 

toimintaansa.  

- MAIK-yhteistyö jatkaa toimintaansa: perinteinen 

MAIK-risteily on tänä viikonloppuna! Lisäksi 



kesälle mietitään urheilutapahtumaa rantalentiksen 

muodossa. Syksyn varaslähtöpaikka on varattu. 

 

Tiedottaja: 

- Valokuvaajat ovat järjestäytyneet telegramissa.  

Killan tapahtumia aiotaan jatkossakin kuvata 

aktiivisesti. 

- Killan nettisivujen kaaduttua joulukuussa sivut 

ovat olleet vähän rempallaan, mitä ollaan nyt 

korjaamassa. Nettisivujen muotoa aiotaan muokata 

selkeämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.  

- Killan somenäkyvyyttä ja -aktiivisuutta pyritään 

parantamaan ja postaamisen kynnystä madaltamaan. 

Yhteistyötä muiden sektorien ja esimerkiksi 

päätoimittajien kanssa herätellään.  

- Vuoden ensimmäinen kiltalehti on painossa ja tällä 

viikolla on kokoustettu seuraavasta lehdestä. 

Toimitus on tyytyväinen ensimmäiseen lehteen ja 

odottaa innolla fyysisten lehtien saapumista. 

 

Hupimestarit: 

- Hupimestareiden alkuvuosi on kulunut uusien 

Hupikonnien kanssa sitsejä järjestäessä. Keväälle 

on vielä tiedossa monia killan tapahtumia. Lisäksi 

Hupimestarit aikovat järjestää Hupikonnille 

sektorin omaa virkistystä. 

- Alkuvuonna on järjestetty kahdet kiltakahvit, 

joissa Kahvinvartijoiden toiminta on ollut 

esimerkillistä. Keväälle on tulossa vielä yhdet 

tai kahdet kiltakahvit. 

- Lukkaritoimikunnan jäsenten aktiivisuudessa on 

parantamisen varaa, mutta kaikkiin alkuvuoden 

tapahtumiin on onneksi löytynyt aina laulattajia. 

- Panotoimikunnan toiminta lienee vireillä, 

Panomestaria hätyytellään. 

- Käpysitsit olivat menestys! 

 

Fuksikapteeni: 

- Uusi fuksikapteeni on ollut mukana järjestämässä 

jo paljon tapahtumia ja vauhti sen kuin kiihtyy 

Wappua kohden.  

- Tulevia hommia syksyn Orientaation ympärillä ja 

esimerkiksi fuksioppaan kokoamisessa. 

 

Maisterimestari: 



- KV-sektorilla on pidetty ensimmäinen 

tutortapaaminen, missä tutustuttiin, keskusteltiin 

ja käytiin läpi kesän ja syksyn aikataulua. 

- Tammikuussa aloittaneita KV-opiskelijoita on 

hoitanut Isabella Rauh, joka on järjestänyt 

opiskelijoille esimerkiksi rentoja Kallion 

baarikierroksia. 

 

 

 

ISOneuvos: 

- Uudet ISOhenkilöt on valittu ja hyväksytty 

toimihenkilöiksi. Kuluvalla viikolla on 

järjestetty ensimmäisiä ISOkoulutuksia, minkä 

lisäksi ISOjen kanssa on sovittu kevään ja kesän 

tapaamisista. 

- Lisäksi uusi ITMK on ollut mukana järjestämässä 

kevään ISOsitsejä vanhoille ISOille.  

 

Yrityssuhdevastaava: 

- Yrityssuhteiden ylläpitämistä ja parantelua, 

yritystapaamisia, Paperi-sponssien soittelua, 

Wähis-sponssijuttujen aloittelua, kahvisponssin 

kartoittamista, excuja, haalarisponsseja, 

Wappusponsseja ja kokoustamista.  

- Yrityssuhdeassistentit ovat aloittaneet vuotta 

tapaamisissa Yrityssuhdevastaavan kanssa ja 

käyneet yritystapaamisissa ja auttavat excujen 

järkkäämisessä. 

- Työpaikkailmoitukset on muutettu maksullisiksi. 

 

Opintovastaava: 

- Uudet hallopedit on valittu ja heidän kanssaan on 

kokoustettu noin kerran kuussa ennen 

koulutusryhmän kokouksia.  

- Vireillä on opintokysely killan jäsenille 

- Lisäksi on mietitty uusia muotoja tiedottaa kiltaa 

opintoihin liittyvistä asioista. 

 

Tilava-Majava: 

- Kiltiksellä on tapahtunut paljon! Alkuvuosi kului 

vanhan kiltiksen raivaamisessa, minkä jälkeen on 

keskitytty uuden kiltiksen järjestelyyn. Koko 

killalle lähetetyn kiltiskyselyn vastaukset sekä 

pohjasuunnitelmat on koottu ja niiden pohjalta 

mietitään kiltiksen lopullista muotoa. Viime 



viikolla järjestettiin ensimmäiset kiltistalkoot 

ja tällä viikolla seuraavat. Killalle on löytynyt 

varastonpuolikas A-siiven kellarista.  

- Majan kymmenenvuotissuunnitelma on tarkoitus tehdä 

mahdollisimman pian. 

- Kevään Majatalkoot järjestetään 12.-14.4. 

- K-siiven muiden järjestöjen kanssa järjestäydytty. 

Järjestöjen kesken on sovittu, että maaliskuussa 

siivotaan omat kiltikset ja huhtikuussa yhteinen 

käytävä. K-siipeä brändätään yhdessä ja Wapuksi on 

suunnitelmissa ARTSilaisten Wapputerde. 

- Puutarhurit ovat suunnitelleet perinteisen 

puutarhapalstan lisäksi K-siiven edustalle 

istutusaltaita. 

 

Rahastonhoitaja: 

- Pallomeri on ollut alkuvuoden aikana kaksi kertaa 

vuokralla ja on varattu keväälle vielä kolmanteen 

vuokraan. 

- Kiltashopia on järjestelty ja myyntiä helpotettu 

MobilePay-tarrojen avulla. 

- Rahastonhoitajan Procountor-opettelu alkaa 

pahimpien koulukiireiden loputtua. 

 

Sihteeri: 

- Kevään aikatauluun on kuulunut arkistojen 

läpikäyntiä, rekisterien päivittämistä ja 

hallituksen juoksevia asioita. 

 

Pidettiin kokoustauko 17:39 - 17:48.  

 

9. Tulevien tapahtumien läpikäynti 

Käytiin läpi killan tulevia tapahtumia. 

 

Väärinymmärretyt 6.4., AK-Inkubio-skumppailtama 17.4., 

ARTSin Brunssisitsit 25.4. ja AK-IK-kaverisitit 10.5. 

 

Kiltistalkoot 30.-31.3. ja Majatalkoot 12.-14.4.  

 

Temalin brunssi 9.5. 

 

Pääsykoepiknik 6.6.  

 

 

 

 



10. Wappunakit 

Käytiin läpi ja jaettiin hallituksen jäsenille Wapun 

vastuut, eli Wappusellerit. Wapulle tilattiin hyvää 

säätä.  

 

11. Hallitustakit 

Päätettiin hallitushärpäkkeen lopullinen ilme. 

 

12. Laulukirjamyynti 

Oulun Arkkitehtikilta lähestyi hallitusta toiveenaan 

tilata iso määrä Musta Neliö-laulukirjoja. Päätettiin 

tiedustella kirjan uuden painoksen ottamista ennen 

jäljellä olevien kirjojen myymistä.  

 

13. Äpyn myyntidiili 

Päätettiin tehdä Yhdistysdiili siten, että 75% 

yhdistysprovikasta menee myyjälle ja 25% killan 

Wappubrunssiin. 

 

14. Vuosijuhlaedustajat 

Lähetettiin vuosijuhlaedustajia. 

AYY 9: Fredrika  

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Tiedoksi killalle: puheenjohtaja kärsii 

varhaisdementiasta 

Korjaus edelliseen: Väre-sleepover! Päivämäärä TBA! 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:57. 


