
Pöytäkirja 14/2019 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 14/2019, 02.04.2019, klo 16.00  

Otakaari 1A, 02150 Espoo 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Fredrika Hallenberg 

Yhteisövastaava Meeri Pitkänen 

Sihteeri Anna Poikulainen, poistui kohdassa 12 
Rahastonhoitaja Anna Suominen 

Hupimestari Maija Moberg  

Hupimestari Kitty Zheng, poistui kohdassa 16 
Fuksikapteeni 2019-2020 Elina Loisa, saapui kohdassa 15 
ISOneuvos 2019-2020 Aimi Kärnä, poistui kohdassa 16  
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 16:02. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisättiin uusi kokouskohta 11 ja hyväksyttiin 

esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Julia Hermans ja 

Heini Vuorelma. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Käytiin läpi posti ja hallituksen jäsenten kuulumiset. 

 

Postiin oli tullut Kylteri 1/2019. 

 

Fredrika: Viikonloppuna oli rentoa menoa, chillailua ja 

TAHLOn valmistuminen! Namnam. Muuten oon jatkanu 



kasvinaluista huolehtimista ja kohta olis tarkoitus 

laittaa seuraavat siemenet esikasvatukseen sekä koulia 

nykyiset! Tämänpäiväinen laitoksen johtoryhmä peruuntui 

(Pekka unohti) ja Make Väre Ours -tapahtuma oli hyvin 

vaikeasti seurattava, niin en jäänyt loppuun asti. 

Muuten tällä viikolla on sitten tiedossa 

ennakkoäänestämistä, yhteisörakenneprojektia pariin 

otteeseen (sekä ARTS:in toimijoiden että 

teekkaritoimijoiden kesken), puheenjohtajan 

juttelutuokioita, ilmastolakkoa ja wappusiman 

starttailua. Lisäksi eilen alkoi kaupunkipyöräilykausi 

ja oon polkenu jo 25km! Ja Äpy jee! 

 

Meeri: Viikonloppu vaati fyysistä suorittamista, mutta 

selvittiin ja hauskaakin kerkes olla. Tällä viikolla 

taas monta rautaa tulessa. Alkuviikosta suunnitellaan 

ens maanantain Arvoworkshopin sisältöä ja HvTMK:n kanssa 

valmistellaan Walpurin kierroksen grafiikoita, jotta 

saadaan tapahtuma pian julki. Äiti lupas tulla auttaa 

laittaa mun parveketta kevätkuntoon ja viikonloppuna 

oottaa väärinymmärretyt!  

 

Aimi: Viikonlopusta selvitty, voimat on aika loppu tällä 

hetkellä mutta kohti uutta viikkoa ja kouluhommien 

hoitelua. Viime viikon loppupuolella tuli myös 

järjestettyä ITMK:n kanssa ISOkoulutukset kaikille 

ISOille ja toivottavasti oppivat jotain tärkeää ensi 

vuodelle! Parasta on, että tänään musta tuli 

superfuksi!! 

 

Elina: Touhukas viikko ja hirveen hyvä fiilis! 

Taiteilijatalon planssit valmistui suhteellisen pienellä 

paniikilla ja ihan hyvällä lopputulemalla. 

Kipparikoulutus oli todella innostava ja motivoiva. On 

tullut myös kokoustettua ARTSin vastuututoreiden kanssa 

sekä käyty FTMKn kanssa läpi wapun tapahtumia. Tällä 

viikolla touhutaankin jo Wapputempausta. Luonnostelin 

myös fukseille palautelomakkeen fuksivuodesta, niin 

tiedän mitä ehkä voisi kehittää. Myöskin MAIK-risteily 

tarjosi hyvii hetkii, Fotografiska oli ihana! Tänään 

myös ensimmäistä kertaa jalassa uudet kengät, hauskaa 

käyttää pitkästä aikaa ehjiä kenkiä heh. 

 

Anna P.: Cuba night yllätti! Myös ylettömästä 

viinanjuonnista johtuva humala yllätti! Lauantain 

jälkeen on palattu ruotuun viimeistelemällä 



Taiteilijataloa pari päivää kellon ympäri, onneksi 

siitäkin pääsee huomenna. Pestin puolesta tiedossa ensi 

viikon Arvoworkshopin suunnittelua ja itsetutkiskelua, 

voiko sihteerin oikeuksia käyttää muutaman hallituksen 

jäsenen positiivislaatuisiin hetkiin… 

 

Matias: Japani Jee. Kesäloma Jee. Otin lopputilin Jee. 

Arkkitehtitoimistoon töihin Jee.  

 

Maija: MAIK-risteily on taas koettu. Kiitos siitä. 

Väärinymmärretyt lähestyy, jännittää taas. Tällä 

viikolla vielä kokoustetaan aiheesta ja sit on itse 

sitsien aika. Myös kiltakahvit torstaina. Saispa töitä. 

 

Netta: Dedisputkessa edelleen, muut asiat ovat joutuneet 

nyt toistaiseksi vähän toissijaisiksi. 

 

Heini: MAIK-risteilystä selvitty ehkä.  

  

Linda: Kaikenlaisia sponssiasioita on taas hoideltu 

eteenpäin. MAIK-rissellä oli taas superhauskaa!  

 

Kitty: MAIK-risteilystä selvitty, hyvii hetkii! Tällä 

viikolla on väärinymmärrettyjen sitsit, josta 

kokoustellaan vielä, sekä kiltakahvit. Muuten olen vain 

elänyt koulupilvessä, yhyy. 

 

Anna S.: Taiteilijatalon kanssa loppusuoralla. Risteily 

oli hauska. 

 

Julia: Kiltis on siivottu, ja siitä suuret kiitokset 

kuuluu fukseille!! <3 Kiltiksen pohjan ja huonekalujen 

suunnittelu jatkuu edelleen kiltiskätyreiden kanssa 

tällä viikolla.  

 

6. Uudet jäsenet 

Ei uusia jäsenhakemuksia kokousvälillä.  

 

7. Talousasiat 

Hyväksytiin uudet laskut. 

 

AYY: 8€, autopaikan vuokra 

Finago oy: 23,56€, Procountorin palveluveloitus 

Merkillinen.fi: 214,45€, kiltamerkkitilaus 

AYY: 230€, fuksitapahtuman tilavuokra 



 

Kulukorvaukset: 

Elina Loisa: 34,03€, fuksijäynän tarjoilut 

Meeri Pitkänen: 40€, Cuba night-vuosijuhlaedustus 

Maija Moberg: 40,07€, vuosikokouksen tarjoilut 

Amantia Leinonen: 4€, tarvikkeita kiltistalkoisiin 

Julia Hermans: 11,48€, kiltistalkoot 

 

8. Uusien toimihenkilöiden hyväksyminen 

Hyväksyttiin toimihenkilöiksi hallopedit Sofia Kangas, 

Aaro Timonen, Astria Excell, Emilia Heikkinen ja Emma 

Savela. 

 

9. Katsaus killan verkkosivuihin  

Käytiin läpi verkkosivujen tilanne ja kaavailtu uusi 

rakenne, sekä jaettiin vastuut tehtäviin päivityksiin 

verkkosivujen ilmeen ja sisällön selkeyttämiseksi. 

Hallituksen deadline sisällön päivityksille on 9.5. 

 

10. Kiltatavaroiden tilaaminen ja ennakkokysely  

Ideoitiin kilta-aiheisia tavaroita ja vaatteita ja 

keskusteltiin niiden tilaamisesta. Esille tulleita 

ideoita olivat musta kollari killan logolla, 

Maja-aiheinen t-paita, kilta-tarra, heijastin, sukat, 

skumppa- tai viinilasi ja kangaskassi. Päätettiin tehdä 

ennakkokysely kiltalaisten mielenkiinnon 

kartoittamiseksi ja pyrkiä tekemään tilaus hyvissä ajoin 

ennen kesää. 

 

11. Laulukirjojen tilaaminen 

Keskusteltiin laulukirjojen tilaamisen vaihtoehdoista, 

eli nykyisen painoksen uuden erän tilaamisesta tai 

kokonaan uuden painoksen tekemisestä. Vanhemman 

painoksen uusi tilaaminen vaatisi uusien sponsorien 

hankkimista ja uuden painoksen tekeminen sen lisäksi 

uuden toimikunnan toimittamaan painosta. Päätettiin 

kartoittaa muiden Arkkitehtikiltojen mielenkiintoa 

yhteistyöhön nykyisen painoksen uuden erän sponsoreiden 

hankkimiseen. Todettiin tilauksen tapahtuvan 

todennäköisesti syksyn puolella. 

 

12. Vesiviikko 

Puheenjohtaja luki hallitukselle Polyteknikkojen 

Raittiusseuralta tulleen, perinteisen 

Vesiviikko-haasteen. Keskusteltiin hallituksen 



mielenkiinnosta haasteeseen osallistumiseen ja 

todettiin, ettei tempaus ole hallituksen keskuudessa 

yleisöryntäys. Päätettiin kuitenkin jakaa Vesiviikko 

killan jäsenille.  

 

Pidettiin kokoustauko 17.07-17.12. 

 

13. Kokousajankohdat 

Sovittin poikkeuksellisia kokousaikoja. 

Viikolla 16 hallitus kokoustaa maanantaina 15.4. klo 

18.00 ja viikolla 18 tiistaina 23.4. klo 16.00 sekä 

viikon 19 kokous jo sunnuntaina 28.4. klo 12.00. 

 

14. Hallituksen kesäpäivät 

Hallituksen kesäpäivät järjestetään 7.-9.6. Paikan 

selvittäminen jatkuu tämän viikon ajan. Fredrika 

suunnittelee ostoslistaa Meerin koostamaan exceliin. 

Myös autokyydeistä tehdään excel. 

 

15. Vuosijuhlaedustajat 

Ei uusia vuosijuhlakutsuja. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Kiltanauha  

Hallitushengailu 18.4. klo 18.00 

Killalla tarve hankkia uusi termari kadonneen tilalle 

Aalto talent expo 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.57. 

 


